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 أفضل الكالم وأحبه إىل هللا
 

 سبحان هللا
 واحلمد هلل

 وال إله إال هللا
 وهللا أكرب

 
 يف أربع أربعينات  

 
 
 

 حممد خري رمضان يوسف
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 مقدمة
 

هللا بكرًة وأصيًًل، وال إله إال هللا وحده، والصًلُة   هللا أكرُب كبريًا، واحلمُد هلل كثريًا، وُسبحان  
 نيبَّ بعده. والسًلُم على م ن ال 

 
مجع  رسوُل هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم أحبَّ الكلماِت إىل هللا تعاىل  يف حديٍث صحيٍح فقال: 

 ."هللاُ أكرب إال هللاُ، و أحبُّ الكالِم إىل هللِا أربٌع: سبحاَن هللا، واحلمُد هلل، وال إلهَ "
من بني خ لقه، يعين أفضل   السًلمُ وتعاىل  األنبياء  عليهم الصًلُة و  ى ربُّنا سبحانهُ وكما اصطف  

الناس، فقد اصطف ى من كلِ  الكًلِم أربع  كلمات، فقال عليه الصًلُة والسًلُم يف حديٍث  
هللِا، واحلمُد هلِل، وال   اصطَفى من الكالِم أربًعا: ُسبحانَ  عزَّ وجلَّ إنَّ هللَا آخر  صحيح: " 

   ."ِإلَه إالَّ هللاُ، وهللاُ أكربُ 
 ".  هنَّ الباقياُت الصاحلاتأن هذه الكلماِت األربع "حديٍث صحيٍح كما أييت يف 

نْ ي ا  وهي اليت فضَّلها ربُّنا سبحانُه وتعاىل  يف كتابِه الكرمي، فقال:  }اْلم اُل و اْلب  ُنون  زِين ُة احلْ ي اِة الدُّ
 [. 46: الكهف ]سورة   {و اْلب اِقي اُت الصَّاحِل اُت خ رْيٌ ِعند  ر بِ ك  ث  و اابً و خ رْيٌ أ م ًلً 

أفضُل ما يف الوجود، واالشتغاُل هبا أفضُل  وليس بعد هذا البياِن بيان، فهذه الكلماُت هي
 األعمال، ويكوُن ثواهُبا على قدِر فضلها ودرجتها عند هللا. 

ُه، فهذا أفضُل ما يُقال، وأهمُّ ما يُعت قد. ، وشكر ُه، وتعظيم   وتتضمَُّن تنزيه  هللا تعاىل 
 نفس ُه، على أحسِن ما نبغي أن يكون  عليه املؤمن، فيشتغُل مبا يُرضي ربَّه، وي نف عُ ما يوهو 

، ليحبَُّه هللا.  يكون.  ويذكُر هللا مبا حيب 
وهلذا مجعُت من كًلِم رسوِل هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم  طائفًة من األحاديِث الشريفِة اليت 

 ان فضلها. حتتوي على هذه الكلماِت العظيمة، مع بي
 وهي أربعون  حديثًا ورد  فيها )سبحان  هللا(. 

 حديثًا ورد  فيها )احلمُد هلل(. وأربعون  
 وأربعون  حديثًا ورد  فيها )ال إله إال هللا(. 

 وأربعون  حديثًا ورد  فيها )هللا أكرب(. 
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الغريِب   الشروح، مع بيانِ كتِب ووضعُت عليها شرًحا موجزًا عند اللزوم، مستعيًنا أبمَّهاِت  
 فيها، واستنباِط الدروِس والفوائد.

 أكثرها من الصحيحني.لعلَّ ها من مصادرها، و ٌة وحسنة، وثَّقتُ وكلُّها أحاديُث صحيح
 واكتفيُت ابأللفاِظ الواردِة كما هي، دون تصريفاهتا وضمائرها. 

 فلم أورْد سوى )سبحان هللا(، دون )سبحانه( و)سبحان ربك(. 
 وهكذا ابقي الكلمات.

أحاديُث كثريٌة مع شروحها يف هذا الكتاب، نظرًا ألهنا كثريًا ما أتيت مع بعضها  وقد تكررتْ 
البعض، وهي أساسيٌة يف االختيار، ابعتباِر أن القارئ إذا أراد  البحث يف )احلمد هلل( ليجد   

 مل جيدها مل  ما ورد  فيها من األحاديث، يتطلَُّع إىل أن يرى أهمَّ ما ورد  فيها من أحاديث، فإذا
رُت أن أتعامل مع كلِ  أربعني  على أهنا كتاٌب مستقل، وأورُد فيها أهمَّ ر حيمِد املنهج. فاضط

 األحاديث  يف املوضوع. 
أدعو هللا تعاىل  أن يتقبَّل  مين ومن إخواين، وأن يُِعيننا على ذكرِه وشكرِه، وأن جيعلنا ممن 

 بعد  كتابه. فاُه إليه، يشتغلون مبا يُرضيه، من أحبِ  الكًلِم ومصط
 واحلمُد له وحده.  

 
 حممد خري يوسف

 ه  1437مجادى اآلخرة  13
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 أواًل 
 )سبحان هللا( 

 
(1 ) 

 أحبُّ الكالم إىل هللا 
 

 عن مسرة بن ُجندب قال:
 

،  ، واحلمُد هللِ : سبحاَن هللاِ أحبُّ الكالِم إىل هللِا أربعٌ قال  رسوُل هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم: "
، وال َرابًحا،  َيسارًا  . وال ُتسمِ نيَّ غالَمكَ ضرُّك أبيِ هنَّ بدأتَ . ال يَ إال هللاُ، وهللُا أكربُ  إلهَ وال 

 .  "فيقوُل: ال ، ؟ فال يكونُ : أَثَّ ُهوَ ، وال أفلَح، فإنك تقولُ وال ََنيًحا
 .  إمنا هنَّ أربٌع. فًل تزيدنَّ عليَّ 

 
 (.2137صحيح مسلم )

 
ويُّ رمح ُه هللا: هذا حمموٌل على كًلِم اآلدمي، وإال فالقرآُن أفضل. وكذا قراءُة  نو القال  اإلماُم 

القرآِن أفضُل من التسبيِح والتهليِل املطلق. فأما املأثوُر يف وقٍت أو حاٍل وحنِو ذلك،  
 .(1)فاالشتغاُل به أفضل. وهللا أعلم

 .(2) البشر كًلمُ الكًلمِ وكذا قال  القاضي البيضاوي: الظاهُر أن املراد  من 
قلت: املقصوُد من الكًلِم معناُه ومضمونه، فعندما تقول: هذا كًلٌم حسن، تقصُد معناه. 

 فيبق ى الكًلُم على ظاهره، وهو أن تنزيه  هللا تعاىل  وشكر ُه أفضُل ما يُقاُل ويُعت قد. وهللا أعلم.
 
 

 

 . 17/49شرح النووي على صحيح مسلم  (1) 
 . 11/207ذكره له ابن حجر يف فتح الباري  (2) 
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(2 ) 
 أفضل الكالم

 
:  عن أيب ذر 

 
 م  ُسئل: أيُّ الكًلِم أفضل؟عليه وسلَّ  صلَّى هللاأنَّ رسول  هللا  

 ". ما اصطَفى هللا ملالئكتِه أو لعباده: سبحاَن هللِا وحبمدهقال: "
رِبَُك أبَحبِ  الكالِم إىل  ُأخ أاَل " : أليب ذر  رسوُل هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم   ٍظ آخر  قال  ويف لف

 "؟ هللا
 هللا.  أبح بِ  الكًلِم إىلقلت: اي رسول  هللا، أخربين 

 ". إنَّ أَحبَّ الكالِم إىل هللا: ُسبحاَن هللِا وحبمدهفقال: "
 

 (.2731صحيح مسلم )
 

 ما اصطفاُه هللا ملًلئكته: أي الذي اختار ُه من الذكِر للمًلئكِة وأمر هم ابلدواِم عليه. 
 .(3)وأمح ُدُه أبنواِع الكماالت هُه عن مجيِع النقائص، هللا وحبمده: يعين أنز ِ  سبحان  

 
(3 ) 

 اصطفاء كالم
 

 عن أيب سعيد اخلدري، وأيب هريرة:
 

: ُسبحاَن  طَفى من الكالِم أربًعااص عزَّ وجلَّ إنَّ هللَا عن النيبِ  صلَّى هللا عليه وسلَّم  قال: "
   ."ربُ ، وهللاُ أك، وال ِإلَه إالَّ هللاُ هللِا، واحلمُد هللِ 

 

 . 38/ 10ينظر حتفة األحوذي ( 3) 
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.  سيِ ئة ونَ شر ع  حَسنًة، وُحطَّ عنهُ  ونَ ر عش  هبا لهُ  ُكِتَبتْ  ، قال: ُسبحاَن هللاِ َمْن و " قال:
: احلمُد  لذلك، وَمْن قا ِمثلُ ف ، . وَمْن قال: ال ِإلَه إالَّ هللاُ ذلك ِمثلُ فوَمْن قال: هللاُ أكرُب، 

ثالثوَن  هبا ُه وُحطَّ عن ،حَسنةً  ونَ ثالث هبا لهُ  ُكِتَبتْ  ،ن ِقَبِل نَ ْفِسهني، مِ اَلمهلِل ربِ  الع
 ". سيِ ئة

 
 (.1718يف صحيح اجلامع الصغري ) (. وصححهُ 8079 املسند )أمحد يفرواُه 

 
(4 ) 

 هتليل وتسبيح وحتميد 
 

 عن أيب هريرة:
 

له، له   ال شريكَ  هُ  هللُا وحدَ إال   ن قال: ال إلهَ مَ أن رسول  هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم  قال: "
  ،شِر رقابعَ  ْدلَ كانْت له عَ   ،شيٍء قدير، يف يوٍم مائَة مرة احلمُد وهو على كل ِ  امللُك ولهُ 

ذلك،  يوَمهُ  رزًا من الشيطانِ وكانت له حِ  ،ئةْت عنه مائُة سي ِ يَ وحمُِ  ،بْت له مائُة حسنةتِ وكُ 
 أكثَر من ذلك.    أحٌد عملَ ا جاَء به إال  سي. ومل أيِت أحٌد أفضَل م  حىت يُ 

ِد  بَ ولو كانْت مثَل زَ  طاايهُ هللِا وحبمِده، يف يوٍم مائَة مرة، ُحطَّْت خَ  ن قال: سبحانَ ومَ 
 ". البحر

 
 ( واللفُظ له.2691(، صحيح مسلم )3119صحيح البخاري )

 
 عدل  عشِر رقاب: أي ثواب  عتِق عشِر رقاب.

 .(4) من الشيطان: أي حفظًا من غوائلِه ووساوسه احرزً 

 

 . 9/307ينظر حتفة األحوذي  (4) 
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ن م   ا احلديثِ هذ يف  املذكورُ  هذا األجرُ  أنه حيصلُ  احلديثِ  إطًلقِ  وظاهرُ قال  اإلماُم النووي: 
 ، أو بعضها أول  يف جمالس أو متفرقةً  متواليةً  هُ قال   يف يومه، سواءٌ  مرةٍ  مائة   هذا التهليل   قال  

ا له يف حرزً  النهار، ليكون   يف أولِ  هبا متواليةً  أن أييت   األفضل   وبعضها آخره، لكنَّ  النهارِ 
  .(5) ههنار  مجيعِ 

 
(5 ) 

 حني ُيصبح وحني ُيسي 
 

 ريرة:عن أيب ه
 

هللِا   سبحانَ  َمن قاَل حني ُيصِبُح وحني ُيسي:قال  رسول  هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم: "
مل أيِت أحٌد يوَم القيامِة أبفضَل م ا جاَء به، إال  أحٌد قاَل مثَل ما قاَل  مائَة مرة،  وحبمِدهِ 

 ". أو زاَد عليه
 

 (.2692صحيح مسلم )
 

(6 ) 
 أَحبُّ من الدنيا 

 
 يرة  قال:عن أيب هر 

 
إلَه إال  هللا،  ََلْن أقوَل: ُسبحاَن هللا، واحلمُد هلل، وال قال  رسوُل هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم: "

 ". وهللا أكرب، أحبُّ إيلَّ م ا طلعْت عليه الشمس
 

 

 . 17/17النووي على صحيح مسلم شرح ( 5) 
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 (. 2695صحيح مسلم )
 

 .(6): أي من الدنيا وما فيها من األمواِل وغريهامم ا طلعْت عليه الشمس
 

(7 ) 
 ثقلهنَّ يف امليزان! أ ما

 
لم ى راعي رسوِل هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم، ولقيتُه ابلكوفِة  حدَّثين أبو سُ  م قال:عن أيب سًل  

 يف مسجدها، قال: 
 

ما أثَقَلهنَّ  -بيِده خبَْمٍس  وأشارَ  -َبٍخ َبٍخ " رسول  هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم  يقول:مسعُت 
والوَلُد الصَّاحلُ يُتوَّفَّ للمرِء   .وهللاُ أكرَبُ   ، وال إلَه إالَّ هللاُ  ،واحلمُد هللِ  ، ُسبحاَن هللاِ  ! يزانيف امل

 ". حتِسُبهاملسلِم فيَ 
 

، املستدرك  شعيب إسناد ُه على شرِط الشيخني ، وصحح الشيخ (833صحيح ابن حبان )
 ( وقال: صحيح اإلسناد ومل خيرجاه. واللفُظ لألول. 1885على الصحيحني )

 
 .(7) األمِر واإلعجاُب بهعناها تفخيمُ ٍخ: مبٍخ ب

 
(8 ) 

 كلمتان حبيبتان إىل الرمحن
 

 عن أيب هريرة  قال: 

 

 . 40/ 10حتفة األحوذي  (6) 
 . 5/397فتح الباري ( 7) 
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كلمتاِن خفيفتاِن على اللسان، ثقيلتاِن يف امليزان،  قال  رسوُل هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم: "

 " هللا وحبمده، ُسبحاَن هللا العظيم  حبيبتاِن إىل الرمحن: ُسبحانَ 
 

 (. ولفظهما سواء. 2694(، صحيح مسلم )6304)  لبخاريصحيح ا
 

هما ابخلفَِّة والثقِل لبياِن قلَِّة العمِل وكثرِة الثواب. ويف هذه قال  احلافُظ ابُن حجر: وصف  
 .(8)عذب األلفاِظ الثًلثِة سجٌع مست  

 
(9 ) 

 سبحان هللا وحبمده 
 

 جويرية  رضي  هللا عنها: عن 
 

مث  ،وهي يف مسجِدهاى الصبح  من عنِدها ُبكرًة حني صلَّ  ه وسلَّم  خرج  أنَّ النيبَّ صلَّى هللُا علي
   ؟"ما زلِت على احلاِل اليت فارقُتِك عليها" :فقال ،أن أ ضح ى وهي جالسةٌ  بعد   رجع  

 قالت: نعم. 
ا  لو ُوزَِنْت مب ،ِك أربَع كلماٍت ثالَث مراتٍ لقد قلُت بعدَ " :النيبُّ صلَّى هللُا عليه وسلَّم   قال  

 ،عرِشه وزِنَةَ  ،َضا نفِسهورِ  ،لِقه، عدَد خَ هللِا وحبمِدهِ  نَّ: سبحانَ هُ ليوَم لوزَنَ ت ْ قلِت منُذ ا
 ". وِمداَد كلماتِه

 
 (.2726صحيح مسلم )

 
 لرتجَّحْت تلك الكلماُت على مجيِع أذكارِك، وزادْت عليهنَّ يف األجِر والثواب.لوزنتهن: أي 

 

 . 13/540فتح الباري ( 8) 
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 : ابتغاء  وجهه. واملراُد ابلنفس: الذات، واملعن  
 وزنة  عرشه: أي أسبِ حُه وأمحدُه بثقِل عرشه، أو مبقداِر عرشه. 

 .(9)ومداد  كلماته: مبالغٌة يف الكثرة، فكلماتُه تعاىل  ال تعدُّ وال تنحصر
 

(10 ) 
 أيسر وأفضل 

 
 عن سعد بِن أيب وقَّاص:

 
فقال:  ، يِدها نًوى أو حًصى ُتسبِ حُ أنَّه دخ ل مع رسوِل هللِا صلَّى هللاُ عليه وسلَّم على امرأٍة يف

 ،يف السَّماء أاَل ُأخرِبُِك مبا هو أيَسُر عليِك ِمن هذا وأفَضُل؟ ُسبحاَن هللِا عدَد ما خَلقَ "
  وهللُا أكرَبُ ِمْثلَ  . َد ما هو خالقوُسبحاَن هللِا عد ، يف اَلرض وُسبحاَن هللِا عدَد ما خَلقَ 

َة إالَّ ابهلِل مِ  .ذلك  إالَّ هللُا ِمْثلَ إلهَ  وال .ذلك واحلمُد هلِل ِمْثلَ  .ذلك   ْثلَ وال َحْوَل وال قوَّ
 ". ذلكَ 

 
شرِط مسلم، املستدرك على ، وصحح الشيخ شعيب إسناد ُه على ( 837صحيح ابن حبان )

 (.2009الصحيحني )
 

 أكرُب  وهللا أكرُب مثل  ذلك: بنصِب "مثل "، والتقدير: هللُا أكرُب عدد  ما خلق  يف السماء، وهللاُ 
 .(10) ...عدد  ما خلق  يف األرض

 
 
 

 

 . 259/ 4ود ينظر عون املعب( 9) 
 . 13/ 10ينظر حتفة األحوذي ( 10) 
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(11 ) 
 أكثر وأفضل 

 
 عن أيب أُمامة  الباهلي:

 
؟   "ماذا تقوُل اي أاب أُمامة"فقال:  ،ْيهرسول  هللِا صلَّى هللاُ عليه وسلَّم مرَّ به وهو حُير ُِك شفت   أنَّ 
  .ُر ريبِ  : أذكقال

والنَّهاَر مع اللَّيل؟ أْن   ،يَل مع النَّهاراللَّ  ِركَ َر أو أفضَل ِمن ذكَك أبكثأاَل ُأخربُِ "قال: 
َد ما يف  وُسبحاَن هللِا عد ،وُسبحاَن هللِا ِمْلَء ما خَلق ،: ُسبحاَن هللِا عدَد ما خَلقتقول

ى  َد ما أحصَ وُسبحاَن هللِا عد ، ِمْلَء ما يف اَلرِض والسَّماءوُسبحاَن هللاِ  ،اَلرِض والسَّماء
احلمُد هلِل ِمْثَل  وتقوُل  . وُسبحاَن هللِا ِمْلَء كلِ  شيءٍ  ، َد كلِ  شيءعد وُسبحاَن هللاِ  ،كتابُه
 ". ذلك

 
انؤوط إسناد ُه على شرِط الشيخني، ( وصحح الشيخ شعيب األر 830صحيح ابن حبان )
 (. 754صحيح ابن خزمية )

 
(12 ) 

 احلمد هلل  سبحان هللا و 
 

 قال:  األشعري ِ  عن أيب مالكٍ 
امليزان،   متلُ  هللِ  واحلمدُ  ،اإليان  طرُ شَ  هورُ الطُّ "م: ى هللا عليه وسلَّ هللا صلَّ  رسولُ  قال  

،  نورٌ  ، والصالةُ واَلرضِ  السماواتِ  ما بنيَ  - أو متلُ  - متآلنِ  هللِ  واحلمدُ  هللاِ  وسبحانَ 
  فبايعٌ  ،غدويَ  الناسِ  كلُّ   .أو عليكَ  لكَ  ةٌ جَّ حُ  ، والقرآنُ ضياءٌ  والصربُ  ، برهانٌ  والصدقةُ 

 ". هاقُ وبِ ها أو مُ قُ عتِ فمُ  ،هُ نفسَ 
 (.223صحيح مسلم )
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ُ  }  : هللا تعاىل كما قال    ،هنا الصًلة ابإلميانِ  املرادُ  :قيلالطهوُر شطُر اإلميان:  و م ا ك ان  اَّللَّ

 .كالشطر  فصارتْ  ،الصًلة  يف صحةِ  شرطٌ  والطهارةُ  [.143{ ]سورة البقرة: لُِيِضيع  ِإمي ان ُكمْ 
 . اا حقيقي  نصفً  أن يكون   يف الشطرِ  وليس يلزمُ 

دي إىل الصواب،  واملنكر، وهت   ى عن الفحشاءِ من املعاصي، وتنه   أهنا متنعُ  معناهُ  :نور  والصًلةُ 
 . هستضاء بيُ  كما أن النور  

 برهان: معناُه الصدقُة حجٌَّة على إمياِن فاعِلها.  والصدقةُ 
ا على مستمر   ، مهتدايً  ،امستضيئً  صاحبهُ  حممود، وال يزالُ  أن الصرب   املرادُ والصرُب ضياء: 

 .(11)الصواب 
 

(13 ) 
 عالمة

 
 عن عائشة  قالت:

 
أستغفُر هللَا وأتوُب   مدهِ سبحاَن هللِا وحب" :ن قولُيكِثُر مِ  م  ى هللا عليه وسلَّ رسوُل هللِا صلَّ  كان  
أستغفُر هللاَ   سبحاَن هللِا وحبمدهِ ": ن قولُر مِ ُتكثِ  أراك   ، اي رسول  هللا :قالت: فقلت ، "إليه
   ؟"ُب إليهوأتو 

: سبحاَن هللِا  ن قول فإذا رأيُتها أكثرُت مِ  ،يت سأَرى عالمًة يف أمَّ ين رّبِ  أين ِ خربَّ "فقال: 
  فتُح مكة  {ِإَذا َجاَء َنْصُر اَّللَِّ َواْلَفْتحُ } : فقد رأيُتها ، أستغفُر هللَا وأتوُب إليه هِ وحبمد

َفَسبِ ْح حبَْمِد رَبِ َك َواْستَ ْغِفْرُه ِإنَُّه َكاَن   .َواًجا َورَأَْيَت النَّاَس َيْدُخُلوَن يف ِديِن اَّللَِّ َأف ْ }
 ]سورة النصر[.  ".{تَ وَّاابً 

 
 (.484صحيح مسلم )

 

 . 3/100مقتطفات من شرح النووي على صحيح مسلم ( 11) 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=638&idto=825&bk_no=53&ID=106#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=638&idto=825&bk_no=53&ID=106#docu
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(14 ) 

 سبحان هللا وتبارك هللا 
 

 عن علي بن أيب طالب رضي  هللا عنه قال:
 
إلَه إال هللُا احلليُم  ال " :أقول أن ك ْربٌ  يب نزل   لَّمين رسوُل هللِا صلَّى هللُا عليِه وسلَّم  إذاع

 ". واحلمُد هلِل ربِ  العاملني ، بحاَن هللِا وتبارَك هللاُ ربُّ العرِش العظيمسُ  ،الكريُ 
 

شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، املستدرك ( وقال الشيخ 701مسند أمحد )
 ( وقال: صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه. واللفُظ لألول.1873على الصحيحني )

 
احلسن البصريُّ رمح ُه هللا: أرسل  إيلَّ احلج اج، فقلتهن، فقال: وهللا لقد أرسلُت إليك  وأان  ل  قا

 .(12)أريُد أن أقتلك، فألنت  اليوم  أحبُّ إيلَّ من كذا وكذا. وزاد  يف لفظ: فس ْل حاجتك 
 

(15 ) 
 سبحان هللا رب العرش العظيم 

 
 عن ابِن عباس:

 
                 ال إَلَه إالَّ " :كان  يقوُل عند  الكربِ وسلَّم   أنَّ النيبَّ صلَّى هللا عليه

سبحاَن اَّللَِّ ربِ  السَّمواِت السَّبِع   ، سبحاَن اَّللَِّ ربِ  العرِش العظيمِ  ،ُ الكري احلليمُ  اَّللَُّ 
  ".الكري وربِ  العرشِ 

 . فيها ُكلِ ها "،ال إَلَه إالَّ اَّللَُّ " :قال  و كيٌع مرَّةً 
 

 . 11/147فتح الباري ( 12) 
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 وأصله يف الصحيحني.  ( وصححه يف صحيح سننه. 3883ماجه ) سنن ابن

 
(16 ) 

 املعافاة
 

 عن عائشة  قالت:
 

اللهمَّ عاِفين يف جسدي، وعاِفين يف بصري،  وسلَّم  يقول: "كان رسوُل هللا صلَّى هللا عليه 
احلمُد   واجعلُه الوارَث مين، ال إله إال هللا احلليُم الكري، ُسبحان هللا ربِ  العرِش العظيم،

 ". هلِل ربِ  العاَلمني 
 

 (، وذكر  الشيخ حسني أسد أن رجالُه ثقات. 4690مسند أيب يعلى )
 

  .واألمراض ن مجيِع األسقامِ احفظهما م املعن:اللهمَّ عاِفين يف جسدي وعاِفين يف بصري، 
  .أموت ا إىل أن ا سليمً صحيحً  البصر   بقِ : أي ا قال اجلزري يف النهاية  ،مين الوارث   واجعلهُ 

يف  ر  على من قصَّ  بنقمتهِ  لُ فًل يعاجِ  ،ابلعقوبة لُ أي الذي ال يعج ِ  :ال إله إال هللا احلليم
   .طاعته
 .(13)قاملطل   وهو الكرميُ  ،عطاؤه دُ نف  املعطي الذي ال ي   هو اجلوادُ  :الكرمي

 
(17 ) 

 سبحان هللا رب العاملني
 

 عن سعد بِن أيب وق اص قال:
 

 . 317/ 9ابختصار من حتفة األحوذي ( 13) 
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 فقال: علِ ْمين كًلًما أقولُه.  هللِا صلَّى هللاُ عليِه وسلَّم   لِ أعرايبٌّ إىل رسو  جاء  
هللِا   سبحانَ  ، كثريًا  واحلمُد هللِ  ،أكرُب كبريًا له، هللاُ  ال شريكَ  هُ ُقل: ال إله إال هللاُ وحدَ " :قال

   ".ربِ  العاَلِمني، ال حوَل وال قوَة إال ابهلِل العزيِز احلكيم
 ؟  يلفما  ،يبِ  : فهؤالِء لر قال
 ". ارمْحين واهِدين وارزْقيناغفْر يل و  ُقل: اللهمَّ " :قال

 
 (.2696صحيح مسلم )

 
اهلدى، وما   ك  ما يف هذه األخبار: اللهم اهدين، اللهم إين أسألُ  كلُّ قال  ابُن حبَّان رمح ُه هللا:  

 املؤمنُ  أن يؤمن   فيه، إذ حمالٌ  ى والزايدةُ على اهلد   هبا الثباتُ  ريد  إمنا أُ  ،شبهها من األلفاظيُ 
 . (14)ذلك  هللا قبل   وقد هداهُ  الزايدةِ  بسؤالِ 

 
(18 ) 

 داء.. ودواء 
 

 عن ذكوان، عن رجٍل من األنصاِر قال:
 

 :هللِا صلَّى هللُا عليِه وسلَّم رسولُ  فقال   ،رسوُل هللِا صلَّى هللُا عليِه وسلَّم  رجًًل بِه ُجرْحٌ  عاد  
   ".وا لُه طبيَب بين فالن ادعُ "

   ؟ ويُغيِن الدواُء شيًئا ،اي رسول  هللاِ  :فقال ،فجاء   ،وهُ د ع  ف :قال
 "؟ جعَل لُه شفاءً إال   اَلرضِ  يف  داءٍ  نهللاُ مِ  أنزلَ  وهل !سبحاَن هللاِ " :فقال

 
 (، وذكر  الشيخ شعيب أن إسناده صحيح. 23204مسند أمحد )

 

 . (946صحيح ابن حبان ) (14) 
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(19 ) 

 زايرة مريض 
 

 عن أنس:
 

 فقال   ،رْخِ مثل  الف   قد خ ف ت  فصار   ن املسلمني  رجًًل مِ  وسلَّم  عاد  أنَّ رسول  هللِا صلَّى هللُا عليِه 
 ؟  "هإايَّ  سألهُ دعو بشيٍء أو تَ كنَت تَ   هلْ " :هللِا صلَّى هللاُ عليِه وسلَّم له رسولُ 
ْلهُ ما كنت  ُمعاِقيب به يف اآلخرة : اللهمَّ كنُت أقول  ،قال: نعم نيا.   ، فع جِ   يل يف الدُّ

  أفاَل  ،- تستطيُعه أو اَل  -يُقه  ُتطِ ! اَل هللا سبحانَ " :صلَّى هللُا عليِه وسلَّم هللاِ  رسولُ  فقال  
 ؟  "آلخرِة حسنًة وِقنا عذاَب النارِ : اللهمَّ آتِنا يف الدُّنيا حسنًة ويف اقلت
 فشفاه. ، فدعا هللا  له :قال

 
  (.2688صحيح مسلم )

 
 : أي ضعف. رْخِ مثل  الف   خ ف ت  فصار  
 ديث: ويف هذا احل

  .العقوبة بتعجيلِ  عن الدعاءِ  النهيُ 
  ".النار نا عذاب  وقِ  حسنةً  ويف اآلخرةِ  نا يف الدنيا حسنةً آتِ   اللهمَّ   "ب الدعاءِ  وفيه فضلُ 
   .بقول: سبحان هللا ،التعجب وفيه جوازُ 

  .له والدعاءِ  املريضِ  عيادةِ  وفيه استحبابُ 
   .ورمبا شكا ،يسخطهمنه و  لئًل يتضجر  ء، متين البًل وفيه كراهةُ 

  .واملغفرة اجلنةُ  : ، ويف اآلخرةوالعافية أهنا العبادةُ  : يف الدنيا احلسنةِ  يف تفسريِ  األقوالِ  وأظهرُ 
  .(15)الدنيا واآلخرة تعمُّ  وقيل: احلسنةُ 

 

 . 17/13شرح النووي على صحيح مسلم ( 15) 
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(20 ) 

 بقرة تتكلم! 
 عن أيب هريرة  رضي  هللا عنه قال:

 
َنا رجٌل  ": ، مث أقب ل  على الناِس فقالالصبح  صًلة   م  هللا عليه وسلَّ ى ى رسوُل هللِا صلَّ صلَّ  بَ ي ْ

 .  " ثرْ إمنا ُخِلْقَنا للحَ   ، مل ُُنَْلْق هلذا: إن  ، فقالتفَضرهَبا ، إذ رِكَبها ،َيُسوُق بقرةً 
 ؟! لَّمك  بقرٌة ت   ! : سبحان  هللاالناسُ  فقال  

   .-وما مها مث َّ  -ِمُن هبذا أن وأبو بكٍر وعمُر ؤ فإين أُ "فقال: 
َقَذها منه،   ، فطَلَب حىت كأنهُ فذَهَب منها بشاة ا الذئبُ إذ عدَ  ،جٌل يف َغَنِمهما ر وبين استَ ن ْ

َقْذهتَ هذا   :فقال له الذئبُ   .  "ال راعَي هلا غريي ، يومَ مين، فَمن هلا يوَم السَُّبعِ  ااستَ ن ْ
 ؟! ي  ت ك لَّم ذئبٌ   ! الناُس: سبحان  هللا فقال  

 . . وما مها مث َّ "و بكٍر وعمرِمُن هبذا أن وأبؤ فإين أُ "قال: 
 

 .( واللفُظ للبخاري2388، صحيح مسلم )(3284صحيح البخاري )
 

أن   وحيتملُ  .ابستعماهلا فيه العادةُ  إال فيما جرتِ  لُ ستعم  ال تُ  به على أن الدوابَّ  استدلَّ 
  ؛يف ذلك  احلصر   ردِ له، ومل تُ  لقتْ ما خُ  إىل معظمِ  لإلشارةِ  "لقنا للحرث إمنا خُ "قوهلا  يكون  

 . ابالتفاق  لُ ؤك  وتُ  حُ ذب  له أهنا تُ  لقتْ ما خُ  ألن من أجل ِ  ؛ااتفاقً  مرادٍ  ألنه غريُ 
 .(16): أي ليسا حاضر ين. وهو من كًلِم الراويوما مها مث َّ 

 
 
 
 

 

 . 6/518فتح الباري ( 16) 
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(21 ) 
 إىل فراشهعندما أيوي 

 
 عن أيب هريرة:

 
ال   الَّ هللُا وحَدهُ راِشه: ال إلَه إ حنَي أيوي إىل ف َمن قالَ عن النيبِ  صلَّى هللا عليه وسلَّم  قال: "

َة إالَّ ابهلل ، لُك وله احلمُد وهو على كلِ  شيٍء قدير ُ له امل ،شريَك له   ، ال حوَل وال قوَّ
- خطاايه  أو  ،هللُا ذنوبَه فرَ غَ  ،وهللُا أكرَبُ  ،وال إلَه إالَّ هللاُ  ، واحلمُد هللِ  ،ُسبحاَن هللاِ 

 ". َبِد البحروإْن كان ِمثَل زَ  - ِمْسع رٌ  شكَّ  
 

 ( وذكر  الشيخ شعيب أن إسنادُه صحيح على شرِط مسلم.5528صحيح ابن حبان )

 
(22 ) 

 دعاء مقبول
 

 عن ُعبادة  بِن الصامت:
 

ن الليِل فقال: ال إلَه إالَّ هللُا وحَدُه ال  ن تَ َعارَّ مِ مَ النيبِ  صلَّى هللا عليه وسلَّم  قال: "عن 
بحاَن هللِا، وال  هو على كلِ  شٍيء قديٌر، احلمُد هلِل، وسُ احلمُد، و  ْلُك ولهُ  ُ شريَك لُه، لُه امل

ابهلِل، َث قال: اللهمَّ اغفْر يل، أو دعا،  إلَه إالَّ هللاُ، وهللُا أكرُب، وال حوَل وال قوَة إال 
 ."قُِبَلْت صالتُه ،توضَّأَ وصلَّى اسُتِجيَب له، فإنْ 

 
 (.1103صحيح البخاري )
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 .(17)إال يقظًة مع كًلم استيقظ، وال يكونُ تعارَّ من الليل: 
إله إال  أي: انتبه  بصوٍت من استغفاٍر أو تسبيٍح أو غريمها. وقوله: فقال حني يستيقظ: ال 

هللا، اخل: تفسرٌي له. وإمنا يوجُد ذلك ملن تعوَّد  الذكر  حىت صار  حديث  نفسه، يف نومِه  
 .(18)ويقظته

 
(23 ) 

 املؤمن ال ينجس
 

 ة  قال:عن أيب هرير 
 

د،  ه حىت قع، فم ش يُت معبيدي ، فأخذ  وأان ُجُنب لِقي ين رسوُل هللِا صلَّى هللُا عليه وسلَّم  
  "؟ أين كنَت اي أاب ِهر  "مث جئُت وهو قاعٌد، فقال:  ،ل ، فاغتس لتُ فانس ل لُت، فأتيُت الرَّحْ 

 . "إنَّ املؤمَن ال يَنُجس  !ُسبحاَن هللِا اي أاب ِهر  ": فقلُت له، فقال
 

 .(371واللفُظ له، صحيح مسلم ) (281صحيح البخاري )
 

 انسلَّ: ذهب  يف خفية.
النوويُّ أن هذا احلديث  أصٌل عظيٌم يف طهارِة املسلم، حي ا وميِ ًتا، وأن حكم   ذكر  اإلماُم 

 .مالكافِر يف الطهارِة والنجاسِة حكُم املسل 
على  فيكونُ  ،همبُ صاحِ هم ومُ هم جليسُ ر  وق ِ وأن ي ،الفضل أهلِ  احرتامِ  استحبابُ  ويف احلديثِ  

 .الصفات  وأحسنِ  اهليئاتِ  أكملِ 
  ،الصواب  عليه فيه خًلفُ  ا خيافُ أمرً  ن اتبعهِ ذا رأى مِ  إأن العامل   :داب وفيه أيًضا من اآل

 .(19)وهللا أعلم . له حكمه وبنيَّ    ،له صوابه  وقال   ، عنه هُ سأل  
 

 . 3/204احلديث النهاية يف غريب ( 17) 
 . 1/276شرح سنن ابن ماجه للسيوطي  ( 18) 
 . 4/67ينظر شرح النووي على صحيح مسلم ( 19) 
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(24 ) 

 تطهر املرأة 
 

 عن عائشة:
 

، فأمرها كيف ت غت ِسل ،حيض   صلَّى هللُا عليه وسلَّم عن ُغسِلها ِمن  امل النيبَّ   سألتِ أن امرأةً 
   ".ري هباهَّ ٍك فَتطَ سْ ُخذي ِفرَصًة ِمن مِ "قال: 

 قالت: كيف أت ط هَُّر؟  
   ". َتَطهَّري هبا"قال: 
 ؟  : كيفقالت
   ".َتَطهَّري !ُسبحاَن اَّللَّ "قال: 

 ت  بَّعي هبا أث  ر  الدَّم.ت   : ، فقلتُ فاجت  ب ذهُتا إيلَّ 
 

 .(332واللفُظ له، صحيح مسلم ) (308صحيح البخاري )
 
أن هذا هو  سك: أي قطعًة من ِمسك، وهو الطِ يُب املعروف. ذكر  اإلماُم النوويُّ صًة ِمن مِ ِفر 

 :لالصحيُح املختاُر الذي رواُه وقال ُه احملقِ قون، وعليه الفقهاُء وغريهم من أهِل العلوم. وقي
 .(20)لد، أي: قطعُة جلٍد فيه شعرم ْسك، بفتِح امليم، وهو اجلِ 

 
(25 ) 

 أول القيام
 

 عن ش رِيق اهل ْوز ين قال:
 

 . 4/14ينظر شرح النووي على صحيح مسلم ( 20) 
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دخلُت على عائشة  رضي  هللا عنها، فسألُتها: مب  كان رسوُل هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم  يفتتُح 

 إذا هبَّ من الليل؟
 ،عشرًا كربَّ   الليلِ  ِمن هبَّ  كان إذاه أحٌد قبلك.  فقالت: لقد سألت ين عن شيٍء ما سألين عن

عشرًا،  "وسِ دُّ ِك القُ لِ مَ  سبحاَن ال"عشرًا، وقال:  "سبحاَن هللِا وحبمِده"، وقال: د  عشرًاومح ِ 
  ِق يومِ يْ ِق الدنيا وضِ يْ من ضِ  إين أعوُذ بكَ  اللهمَّ "واستغفر  عشرًا، وهلَّل  عشرًا، مث قال: 

 .فتتُح الصًلة  ي   مث .عشرًا "القيامةِ 
 

 ( وذكر  يف صحيح سننه أنه حسن صحيح.5085سنن أيب داود )
 

 هلَّل: قال: ال إله إال هللا. 
 وأهواهلا. ضيُق يوِم القيامة: شدائدها 

 
(26 ) 

 استفتاح الصالة 
 

 م قال:ععن ُجبري بُن ُمط
 

هللُا أكرَبُ   ،أكرَبُ كبريًا هللاُ ": دخ ل الصًَّلة  قالحني ه وسلَّم رسوُل هللِا صلَّى هللُا علي رأيتُ 
ُسبحاَن هللِا ُبكرًة   .احلمُد هلِل كثريًا ،احلمُد هلِل كثريًا ،احلمُد هلِل كثريًا .هللُا أكرَبُ كبريًا، كبريًا 

ِمن بَك أعوُذ اللهمَّ إين  .ُسبحاَن هللِا بُكرًة وأصياًل  ،ُسبحاَن هللِا ُبكرًة وأصياًل  ،وأصياًل 
 . "ونَ ْفِخه  هِ ونَ ْفثِ  هِ ِمن ََهْز  ، الشَّيطان
 .ون  ْفثُه: الشِ عرُ  ، الِكرْب  :ن  ْفُخهو  ت ة،وْ    امل :ومه ْزُه  :]بُن مرَّة[ قال عمرو
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( وذكر  2601الشيخ شعيب على شرطهما، ورقم ) وصححه  (1780صحيح ابن حبان )
 أن إسناد ُه حسٌن على شرِط مسلم. ولفظُه من املوضِع األخري.

 
 هنا اجلنون. املوتة: املراُد هبا 

  يتعاظم، ال سيَّما إذا ُمِدح.وفسَّر  النفخ  ابلِكرْب؛ ألن املتكربِ   
وإمنا كان الشعُر من ن فِث الشيطان؛ ألنه يدعو الشعراء  املد احني اهلج ائني، املعظِ مني 

يقة   احملقِ رين، إىل ذلك. وقيل: املراُد شياطنُي اإلنس، وهم الشعراُء الذين خيتلقون كًلًما ال حق
 .(21)له
 

(27 ) 
 سبحان ربِ  العاملني

 
 عن ربيعة بن كعب األسلمي:

 
 :ِمن اللَّيِل قال إذا قام   عهُ ُت أمسوكن ،بِيُت عند  ُحجرِة النَّيبِ  صلَّى هللُا عليه وسلَّمكنُت أ  

 . ِويَّ اهل   " هللِا وحبمِده ُسبحانَ " :مثَّ يقول ،يَّ وِ اهل   "ربِ  العاَلمنيَ  ُسبحانَ "
 

صححه الشيخ شعيب على شرط البخاري، سنن النسائي  ( و 2595)ن حبان صحيح اب
( وصححه له  3879، سنن ابن ماجه )( وصححه له يف صحيح سننه1618)الصغرى 

 .كذلك 
 

 . (22)اهل ويُّ من الليل: احلنُي الطويُل من الزمان
 

 

 . 2/333ملعبود ابختصار من عون ا( 21) 
 . 9/255حتفة األحوذي ( 22) 
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(28 ) 
 التمكن من الركوع والسجود 

 
ه قال:  عن السعدي، عن أبيه أو عمِ 

  : ما يقول ر  دْ ق   وسجودهِ  يف ركوعهِ  نُ فكان يتمكَّ  ، صًلته يف م  ى هللا عليه وسلَّ صلَّ  يبَّ الن رمقتُ 
 .ثًلثً   "سبحان هللا وحبمده"
 

 ( وصححه يف صحيح سنن أيب داود.885سنن أيب داود )
 

 رمقت: نظرت.
 .(23) : يلبُث فيهماوسجوده يف ركوعهِ  نُ يتمكَّ 

 
(29 ) 

 سبحان هللا بكرة وأصياًل 
 

 قال:  عمر عن ابنِ 
 ،ن القوم: هللُا أكرُب كبريًارجٌل مِ  إذ قال   ،صلَّى هللُا عليه وسلَّم هللِا ي مع رسولِ بينما حنن نصل ِ 
 .  كرًة وأصيًًل بحان هللِا بُ وسُ  ،واحلمُد هلل كثريًا

   ؟"ن القائُل كلمَة كذا وكذا مَ " : هللِا صلَّى هللاُ عليه وسلَّمرسولُ  فقال  
   .اي رسول  هللا : أانومن القرجٌل مِ  قال  
 ".  هلا أبواُب السماء فُِتَحتْ  !عِجبُت هلا" :قال

: فما تركُتهنَّ منُذ مسعُت رسول  هللِا صلَّى هللاُ عليه وسلَّم  يقولُ   .ذلك  قال ابُن عمر 
 

 (.601صحيح مسلم )
 

 . 3/99عون املعبود  (23) 
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(30 ) 

 التسبيح والتصفيق 

 

 قال:  رضي  هللا عنه عن سهل بِن سعدٍ 
 

عمرِو بِن ع وٍف بُقباٍء كان بينهم شيٌء، فخر ج لَّم أنَّ بين لَّى هللُا عليه وسبل غ رسول  هللِا ص
ُيصِلُح بينهم يف أانٍس من أصحابه، فُحِبس رسوُل هللِا صلَّى هللُا عليه وسلَّم وحان ِت الصًلُة،  

هللُا عليه  بًلٌل إىل أيب بكٍر رضي هللُا عنهما فقال: اي أاب بكٍر، إنَّ رسول  هللِا صلَّى  فجاء  
 ؟  الصًلُة، فهل لك أن تؤمَّ الناس  حانِت وسلَّم قد ُحِبس، وقد 

 .  : نعم، إن شئتقال
رسوُل هللِا صلَّى هللاُ   بًلٌل الصًلة ، وتقدَّم أبو بكٍر رضي هللُا عنه، فكربَّ للناِس، وجاء   فأقام  

الناُس يف التَّصفيِح، ، فأخ ذ يف الصف ِ  حىت قام   ،عليه وسلَّم مي شي يف الصُّفوِف ي ُشقُّها ش ق ا
قال سهٌل: التَّصفيُح هو التَّصفيُق، قال: وكان أبو بكٍر رضي هللُا عنه ال ي لت ِفُت يف صًلتِه،  

ُيصلِ ي،  أنْ  إليه أيمرهُ   صلَّى هللُا عليه وسلَّم، فأشار  الناُس الت  ف ت، فإذا رسوُل هللاِ  ا أكثر  فلم  
هُ فرف ع أبو بكٍر رضي هللُا عنه ي ،   ى وراء ه، حىت قام  هللا ، مث رج ع الق هقر   فحِمد   د  يف الصفِ 

   .هللاُ عليه وسلَّم فصلَّى للناس رسوُل هللِا صلَّى وتقدَّم  
كم شيٌء يف الصالِة اي أيُّها الناُس، ما لكم حني نبَ "على الناِس، فقال:  أقبل   ا فرغ  فلم  

 .  "هللا : ُسبحانَ فْليُقل هِ شيٌء يف صالت هُ َمن نبَ  ؟ إمنا التَّصفيُح للنساِء،فيح أخذُُت ابلتَّص
للناِس حني  ن ُتصلِ َي ما مَنعك أ ،اي أاب بكر": مث الت  ف ت إىل أيب بكٍر رضي هللُا عنه فقال

   "؟أَشرُت لك
: ما كان ي نب غي البِن أيب ُقحاف ة  أن ُيصلِ ي  بني يد ي رسوِل هللِا صلَّى هللُا عليه أبو بكر قال  
 م.وسلَّ 
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 (.1661( واللفُظ له، صحيح مسلم )1160صحيح البخاري )

 
(31 ) 

 دبر كل صالة
 

 عن أيب هريرة رضي  هللا عنه قال:  
 

لدرجاِت  أهُل الدُّثوِر من  األمواِل اب الفقراُء إىل النيبِ  صلَّى هللُا عليِه وسلَّم  فقالوا: ذهب   جاء  
، وهلم فضٌل من أمواٍل حيجُّون  صومون  كما نصوميو  ي،ون كما ُنصل ِ ُيصلُّ  ،الُعًل والنعيِم املقيم

 . وجُياهدون  ويتصدَّقون، هبا ويعتِمرون 
ُثكم أبمٍر إنْ "قال:  يدركُكْم أحٌد بعدَُكم، وكنُتم   ، وملأدركُتم َمن سبَقكم أخذُُت به أال أحدِ 

وَن خلَف كلِ   تكربِ  حتمدوَن و هرانَيِه، إال َمن عمَل مثَلُه؟ ُتسبِ حوَن و بنَي ظَ  خرَي َمْن أنتم 
 .  "صالٍة ثالًًث وثالثني

  . كربِ ُ أربًعا وثًلثنيُد ثًلًث وثًلثني ، ونُ م  ُح ثًلًث وثًلثني ، وحن  بيننا، فقال بعُضنا: نسب ِ فاختلفنا 
هنَّ  كل ِ تقوُل سبحاَن هللِا، واحلمُد هلِل، وهللُا أكرُب، حىت يكون منهنَّ  ": فرجعُت إليِه، فقال

 . "نيًًث وثالثثال 
 

 .واللفُظ للبخاري( 595، صحيح مسلم )(807)صحيح البخاري  
 

 الدثور: األمواُل الكثرية. 
 الدرجاُت الُعًل: اجلن ات، أو علوُّ الق ْدِر عند هللا. 

 إشارٌة إىل ضدِ ه، وهو النعيُم العاجل. النعيُم املقيم: 
قة. وظاهُر قوله "خلف    الذين امتازوا عليكم ابلصدأدركتم من سبقكم: أي من أهِل األموالِ 

 يشمُل الفرض  والنفل، لكْن محل ُه أكثُر العلماِء على الفرض.صًلة"  كلِ  
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ويف اختًلِف الرواايِت حول  التسبيحات، مجع  البغويُّ يف "شرِح السنة" بينها ابحتماِل أن  
دة، أوهُلا عشرًا عشرًا، مث إحد ى عشرة  إحد ى عش  رة، مث  يكون  ذلك صدر  يف أوقاٍت متعدِ 

ثني. وحيتمُل أن يكون  ذلك على سبيِل التخيري، أو يفرتق  ابفرتاِق  ثًلًث وثًلثني ثًلًث وثًل
 .(24) ..األحوال

 
(32 ) 

 صالة التسبيح 
 

 عن ابن عباس:
 

  أاَل  ،اي عمَّاهُ  ،اي عباسُ " :للعباِس بِن عبِد املطلب أنَّ رسول  هللِا صلَّى هللُا عليِه وسلَّم  قال  
  عشَر خصاٍل إذا أنت فعلَت ذلك غفرَ  أفعُل بكَ أال  ؟أحُبوك أال ؟أمَنُحك الأ ؟كيُأعط

:  ِسرَُّه وعالنيَته ،وكبريَه صغريَهُ  ،َدهمْ وعَ  خطَأهُ  ،وحديَثه قديَهُ  ،وآخَره َلهُ أوَّ  : ذنَبك هللُا لكَ 
  .خصال عشرَ 

فإذا فرغَت من القراءِة يف  ،تقرأُ يف كلِ  ركعٍة فاحتَة الكتاِب وسورةً  ،أن ُتصلِ َي أربَع ركعات
مخَس عشرَة  ،إال هللاُ وهللا أكربُ  سبحان هللِا واحلمُد هلل وال إلهَ  :قائٌم قلتَ  ِل ركعٍة وأنتَ أوَّ 

ِوي  َث هتَ  ،من الركوِع فتقوهُلا عشًرا َث ترفُع رأَسكَ  ،راكٌع عشًرا  فتقوهُلا وأنتَ  َث تركعُ  ،مرةً 
َث تسجُد  ،من السُّجوِد فتقوهُلا عشًرا  ترفُع رأَسكَ  َث  ، ساجٌد عشًرا ساجًدا فتقوهُلا وأنتَ 

 يف كلِ  ركعٍة تفعلُ  ،وسبعون فذلك مخسٌ  ، فتقوهُلا عشًرا َث ترفُع رأَسكَ  ، ا عشًرافتقوهلُ 
مل تفعْل ففي   فإنْ  ،َيها يف كلِ  يوٍم مرًة فافعلْ إن استطعَت أن ُتصل ِ  ،يف أربِع رَكعاتٍ  ،ذلك

مل   فإنْ  ،مل تفعْل ففي كلِ  سنٍة مرةً  فإنْ  ،ففي كلِ  شهٍر مرةً  علْ تف مل فإنْ  ،كلِ  ُُجعٍة مرةً 
 ". َك مرةتفعْل ففي ُعُمرِ 

 

 

 . 2/329مقتطفات من فتح الباري  (24) 
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(  1386اود، سنن ابن ماجه )د( وصححه يف صحيح سنن أيب 1297سنن أيب داود )
 سننه أيًضا. واللفُظ من األول.وصححه يف صحيح 

 
 أمنحك: أعطيك  منحة.

 واحلباء: العطية. 
 .(25)   الذنوب، املنحصرُة يف قوله: أولُه وآخره.. ِل هي أنواعُ وعشُر اخلصا

 
(33 ) 

 يف احلج
 

 عن عائشة  أهنا قالت:
 

ن ا ابحلج ِ  وأان  م  ى هللا عليه وسلَّ عليَّ رسوُل هللِا صلَّ  فدخل   ،ِحْضتُ  حىت إذا كنا بس ِرف   ،لب َّي ْ
  "؟ما يُبكيِك اي عائشة" :فقال ،بكيأ

  .ْن ح ج ْجتُ ليتين مل أك ،حضتُ  :فقلتُ 
َك  انُسِكي املناسِ " :فقال ". آدم بناتِ  هللُا على  كتَبه شيءٌ  إمنا ذلكَ  ! هللا بحانَ سُ : "فقال

 ". ال َتطُويف ابلبيت كلَّها غرَي أنْ 
 

وأصلُه يف   (، وصححه له يف صحيح سننه.1782جزٌء من حديٍث رواُه أبو داود يف السنن )
 الصحيحني.

 
 مكة، بينها وبني املدينة.  س ِرف: مكاٌن على أمياٍل من

 

 . 124/ 4ينظر عون املعبود  (25) 



28 
 

: يف هذا دليٌل على أن احلائض  والنف ساء   نب  واحملد ث  واجلُ قال  اإلماُم النوويُّ رمح ُه هللا تعاىل 
 وأقوالِه وهيآته، إال الطواف  وركعتيه، فيصحُّ الوقوُف بعرفات  يصحُّ منهم مجيُع أفعاِل احلج ِ 

 .(26)  وغريه..

 

(34 ) 
 التسبيح عند التعجب

 
 عن علي بن احلسني:

 
وهو معت ِكٌف  ت زورهُ أهنا جاءْت رسول  هللِا صلَّى هللُا عليه وسلَّم أنَّ صفيَّة  بنت  ُحييٍ  أخربته، 

ُه ساعًة ِمن  العشاء، مث قامت  يف املسجد، يف العشِر الغوابِر ِمن رمضان، فت حدَّثتْ  عند 
الذي  ،املسجدابب   م ي  ْقِلُبها، حىت إذا بلغتْ معها النيبُّ صلَّى هللُا عليه وسلَّ  ، فقام  ق ِلبت ن
ِن أُمِ  سل مة  ز وِج النيبِ  صلَّى هللُا عليه وسلَّم، مرَّ هبما رجًلِن ِمن  األنصار، فس لَّما ند  م سك  ع
 صلَّى هللُا عليه وسلَّم: لى رسوِل هللِا صلَّى هللُا عليه وسلَّم مث ن  ف ذا، فقال هلما رسوُل هللاِ ع
ا هي صَ رِ ى عل"  .  "فيَُّة بنُت ُحَيي  ْسِلُكما، إمنَّ

   .وك رُب  عليهما ما قال !هللِا اي رسول  هللا  قاال: سبحان  
 ". يُت أْن يَقِذَف يف قُلوِبُكما، وإين ِ َخشِ ري ِمن ابِن آدَم َمبَلَغ الدَّمإنَّ الشَّيطاَن يَ "قال: 

 
 .(2175واللفُظ له، صحيح مسلم ) (5865البخاري )صحيح 

 
ِب  اقلبها: يردُّها إىل منزهلا. وكانت بيوُت أزواِج النيبِ  صلَّى هللا عليه وسلَّم  حوايل  أبو ي  

 املسجد.
 وقال:  بُن حجر إىل رواايٍت أخرى للحديث،وأشار  ا

 

 . 8/146شرح النووي على صحيح مسلم  (26) 
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ان به  مل ينسبهما إىل أهنما يظنَّ  م  وسلَّ ى هللا عليه صلَّ  أن النيبَّ  :من هذه الرواايت لُ واحملصَّ 
  هلما الشيطانُ  عليهما أن يوسوس   خشي   إمياهنما، ولكنْ  من صدقِ  عندهُ  ر  تقرَّ  ملا ؛اسوءً 
ا  إىل إعًلمهما حسمً  فبادر   ،فضي هبما ذلك إىل اهلًلكمعصومني، فقد يُ  ؛ ألهنما غريُ ذلك 

هللا تعاىل، فقد روى   هُ رمح   الشافعيُّ  هُ كما قال    ،ذلك  له مثلُ  ا ملن بعدمها إذا وقع  وتعليمً  ،للمادة
إمنا  :الشافعي فقال   ،عن هذا احلديث هُ فسأل   ،يينةابن عُ  يف جملسِ ن كا  الشافعيَّ أن احلاكم 

هلما   إىل إعًلمهما نصيحةً  فبادر   ، ا به التهمةظنَّ  إنْ  عليهما الكفر   ألنه خاف   هلما ذلك   قال  
 هلكان به. ا ي  يف نفوسهما شيئً  نُ الشيطا أن يقذف   قبل  

  :من الفوائد ويف احلديثِ 
   .مع غريه واحلديثِ  ،معه والقيامِ  ،زائره  من تشييعِ  ،املباحة ابألمورِ  املعتكفِ  اشتغالِ  جوازُ 

   .للمعتكف  املرأةِ  وزايرةِ  ،ابلزوجة املعتكفِ  خلوةِ   وإابحةُ 
 .  عنهم اإلمث عُ دف  هم إىل ما ي  شادِ إر و  ،على أمته م  ى هللا عليه وسلَّ صلَّ  شفقتهِ  وبيانُ 

   .واالعتذار ،الشيطان من كيدِ  واالحتفاظُ  ،الظن لسوءِ  ضِ من التعرُّ  زُ وفيه التحرُّ 
هلم أن يفعلوا  ى به، فًل جيوزُ قتد  ن يُ وم   العلماءِ  يف حق ِ  وهذا متأكدٌ  :دقيق العيد ابنُ  قال  
 االنتفاعِ  إىل إبطالِ  ص؛ ألن ذلك سببٌ ل  ، وإن كان هلم فيه م  هبم الظن ِ  سوء    يوجبُ فعًًل 

إذا   كمِ احلُ  عليه وجه   للمحكومِ  أن يبنيِ    ينبغي للحاكمِ  :العلماء بعضُ  بعلمهم، ومن مث قال  
 بُ أبنه جير ِ  ويعتذرُ  ،السوء مبظاهرِ  من يتظاهرُ  خطأُ  ا للتهمة. ومن هنا يظهرُ نفيً  ، اكان خافيً 

 .وهللا أعلم  .الصنفذا هب البًلءُ  وقد عظم   .بذلك على نفسه
  . ليًًل  املرأةِ  خروجِ   وفيه جوازُ 
 وللحياءِ  ،وهتويله األمرِ  لتعظيمِ  يف احلديثِ  قد وقعتْ  ،" عند التعجبهللا "سبحان   :وفيه قولُ 
 .(27)من ذكره

 
 
 
 

 

 . 4/280ينظر فتح الباري  (27) 
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(35 ) 
 تشديد يف الدَّين

 
 عن حممد بن جحش قال:

 
على   ، مث وضع  راحت هُ إىل السماء ع  رأس هُ فرفم، ى هللا عليه وسلَّ كنَّا جلوًسا عند  رسوِل هللِا صلَّ 

 ؟  "التشديد ِمن زلَ نَ  هللا! ماذا  بحانَ سُ "جبهِته، مث قال: 
  ؟نز ل الذي التشديدُ  لُته: اي رسول  هللِا، ما هذاا كان ِمن الغِد سأنا، فلمَّ ، وف زِعفس كتنا
، َث  ي، َث قُِتَل، َث ُأْحيِ ي ُأْحيِ رجاًل قُِتَل يف سبيِل هللا، َث والذي نفسي بيِده، لو أنَّ "فقال: 

 ".هخَل اجلنَة حىت يُ ْقَضى عنه َديْ نُ قُِتَل، وعليه َدْيٌن، ما دَ 
 

وحسَّنه له يف صحيح سنن النسائي، السنن الكربى   (4684سنن النسائي الصغرى ) 
 ( وصحح إسناده. 2212(، املستدرك على الصحيحني )10745للبيهقي )

 
إيراِد أحاديث  أخرى يف التغليِظ يف الدَّين: ... فكلُّ   رطيبُّ رمح ُه هللا، بعدقال  ابُن عبدالربِ  الق

، من دائه، فعلى اإلماِم أن يؤدِ ي  ذلك عنهمن مات  وقد أدان  د يًنا يف مباٍح ومل يقدْر على أ
 .(28) سهِم الغارمني  أو من الصدقات..

 
(36 ) 

 القصاص!
 

 عن أنس:
 فقال   ،النيبِ  صلَّى هللُا عليه وسلَّمفاختصموا إىل  ، رحْت إنساانً رثة ، ج  أمَّ حا ، الرَّبيعأنَّ أخت  

   ".القصاصَ  ،القصاصَ " : هللِا صلَّى هللاُ عليه وسلَّمرسولُ 
 

 . 5/102االستذكار  (28) 
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 .  صُّ منها؟ وهللِا ال يُقت  ن فًلنةصُّ مِ أ يُقت   ،الرَّبيع: اي رسول  هللاأمُّ  فقالتْ 
   ".كتاُب هللا  القصاصُ  ! هللِا اي أمَّ الربيعِ  سبحانَ " : عليه وسلَّمالنيبُّ صلَّى هللاُ  فقال  

 .  صُّ منها أبًداوهللِا ال يُقت   ،قالت: ال
ي ةحىت ق   قال: فما زالتْ   .  ِبلوا الدِ 

 ". على هللِا َلَبرَّهُ  ن لو أقسمَ ن عباِد هللِا مَ إنَّ مِ " : هللِا صلَّى هللاُ عليه وسلَّمرسولُ  فقال  
 

 (.1675صحيح مسلم )
 

 هللِا القصاص: أي حكُم كتاِب هللا وجوُب القصاص.. ُب كتا
 لكرامتِه عليه.  ؛": معناُه ال حينثهُ على هللِا أل برَّهُ  ن لو أقسم  ن عباِد هللِا م  إنَّ مِ "

 ومن فوائِد احلديث:
 جواُز احللِف فيما يظنُُّه اإلنساُن.

 ومنها جواُز الثناِء على من ال خياُف الفتنة  بذلك.
 لقصاص. العفو عن اواستحباُب 

 .(29)واستحباُب الشفاعِة يف العفو
 

(37 ) 
 فنت

 
 قالت:عن أمِ  سل مة  

 
 ذات  ليلٍة فقال:  استيقظ  النيبُّ صلَّى هللاُ عليه وسلَّم  

ظوا َصواِحباِت أيقِ  ؟ن اخلزائنوماذا فُِتَح مِ  ؟نَت ن الفِ ماذا أُْنِزَل الليلَة مِ  !سبحاَن هللا"
 . " ٍة يف الدُّنيا عاريٍة يف اآلخرةاحلَُجر، فُربَّ كاِسيَ 

 

 . 163/ 11ينظر شرح النووي على صحيح مسلم  (29) 
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 (. 115صحيح البخاري )

 
 احُلجر: يريُد أزواج ُه صلَّى هللا عليه وسلَّم، لكي يصلِ ني.صواحباُت 

ومن معاين كاسية.. عارية: كاسيٍة ابلثياِب لوجوِد الغن، عاريٍة يف اآلخرِة من الثواِب لعدِم 
 العمل.

  ، املال نشأ عنه فتنةُ ت   يف اخلزائنِ  أن الفتوح   يف هذا احلديثِ  وأورد  ابُن حجر قول  ابِن بطَّال:
 فأراد   .سرففيُ  صاحبهُ  بطرُ أو ي   ،احلق   عُ من  به فيُ  ل  بخ  وأن يُ  ،بسببه القتالُ  فيه فيقعُ  س  تناف  أبن يُ 

  .ذلك  هُ ممن بلغ   هنَّ وكذا غري   ،هكل ِ   من ذلك   أزواجهِ   حتذير   م  ى هللا عليه وسلَّ صلَّ 
  وقتِ  لرجاءِ  ؛ ما يف الليلوال سيَّ  ،الفتنة عند نزولِ  عُ إىل الدعاء، والتضرُّ  الندبُ  ديثِ يف احلو 

 .(30) ن دعا لهالداعي وم   م  سل  أو ي   ،فكش  لتُ  ،اإلجابة
 

(38 ) 
 غراس اجلنة

 
 عن ابِن مسعود قال: 

  

فقال: اي  َلِقيُت إبراهيَم ليلَة ُأْسِرَي ّب، قال  رسوُل هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم: "
ا ِقيعاٌن،  بُة الرتبَِة، عَ هم أنَّ اجلنَة طي ِ السالَم وَأخربِْ  مينِ   كأُمَّتَ  أْقِرئْ  ،حُممَّدُ  ْذبُة املاِء، وأَّنَّ

 ".  هللاُ، وهللاُ أكرب إال    سبحاَن هللِا، واحلمُد هلِل، وال إلهَ  :وأنَّ ِغراَسها
 

وحسَّنُه له يف صحيِح اجلامِع  ( وقال: حديٌث حسٌن غريب.3462رواُه الرتمذي يف السنن )
 (.5152الصغري )

 

 

 . 13/23ار من فتح الباري ابختص (30) 
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 قيعان: أرٌض مستويٌة خاليٌة من الشجر.
 عن األشجارِ  خاليةٌ  اجلنةِ  على أن أرض   ألنه يدلُّ  ؛إشكال يف هذا احلديثِ  :قال الطييب

ا اأْل هْن ارُ } :تعاىل   قولهُ  ويدلُّ  ،والقصور نَّاٌت َت ْرِي ِمْن حت ِْته  [ على أهنا 11 { ]سورة الربوج:ج 
   .أغصاهنا ابلتفافِ  ةِ املظلَّ  ألشجارها املتكاثفةِ  جنةً  يتْ ألهنا إمنا مس ِ  ؛عنها  خاليةٍ  ريُ غ

 أعمالِ  ا حبسبِ ا وقصورً فيها أشجارً  بفضلهِ   أوجد  مث إن هللا تعاىل   ، أهنا كانت قيعاانً  :واجلواب 
 له من العملِ  ق  لِ ما خُ لِ  هُ ر  سَّ  ل مَّا يمث إنه تعاىل   .عمله به بسببِ  ما خيتصُّ  عاملٍ  لكل ِ  ،العاملني

 .بعلى املسب ِ  ا للسببِ إطًلقً  ،اجمازً  لتلك األشجارِ  كالغارسِ   هُ جعل   ،بذلك الثواب  نال  لي  
   .انتهى

 ؛والقصور ي من األشجارِ الكل ِ  على اخللو ِ  يف احلديثِ  ا أبنه ال داللة  أيضً  وأجيب   قال  القاري:
  لينغرس   ، بًل غرس واسعةٌ  منها أمكنةٌ  وما عداهُ  ،أكثرها مغروس أن  ألن معن كوهنا قيعاانً 

عن تلك  بُ ها املسبَّ وغرسُ  ،الذي بًل سبب ها األصليُّ غرسُ  ز  ويتمي َّ  ،بتلك الكلمات 
 .(31)الكلمات 

 
(39 ) 

 غراس آخر 
 

 عن أيب هريرة:
 

هريرَة ما الذي  اي أاب "  :فقال ،ًسارْ غ   سُ غرِ ي   مرَّ به وهو أن رسول  هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم  
  "؟تغرسُ 
  .راًسا يلغِ  :قلتُ 
   "؟من هذا لكَ  راٍس خريٍ أال أدلَُّك على غِ " :قال
   .ى اي رسول  هللابل   :قال

 

 . 9/303حتفة األحوذي  (31) 
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بكلِ  واحدٍة   لكَ  سُ يُغرَ  ، وهللُا أكربُ  ،وال إلَه إال هللاُ  ،واحلمُد هللِ  ،بحاَن هللاِ سُ  :قل" :قال
 ".شجرٌة يف اجلنة

 
له يف صحيح سننه، املستدرك على الصحيحني  (، وصححهُ 3807)سنن ابن ماجه 

 ومل خيرجاه، وله شاهٌد عن جابر. ( وقال: صحيح اإلسنادِ 1887)

 
(40 ) 

 ُنلة يف اجلنة 
 

 عن جابر: 
 

العظيِم وحبمده، ُغِرَسْت له ُنلٌة  َمن قاَل ُسبحاَن هللِا عن النيبِ  صلَّى هللا عليه وسلَّم  قال: "
 ".يف اجلنَّة

 
صحيح غريب، واللفُظ له، وابن   ( وقال: هذا حديٌث حسنٌ 3464اُه الرتمذي يف السنن )و ر 

 (.6429(، وصححه يف صحيح اجلامع الصغري )826حبان يف صحيحه )
 

 سبحان هللا وحبمده: أي تسبيًحا مقرواًن حبمده. 
ل  تعاىل  مث   هللارب  ُخصَِّت النخلُة ابلذكِر أو الغرِس لكثرِة منفعتها، وطيِب مثرهتا، ولذلك ض

: }يف  ، هبا ومثرهتا انهِ املؤمِن وإمي ًة ط يِ ب ةً  قولِه تعاىل  ِلم  { وهي كلمُة  أ ملْ  ت  ر  ك ْيف  ض ر ب  اَّللَُّ م ث ًًل ك 
 .(32){ وهي النخلةك ش ج ر ٍة ط يِ ب ةٍ التوحيد }

 
 

 
 

 . 24واآلية من سورة الرعد، رقم  . 9/304حتفة األحوذي  (32) 
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 ًثنًيا

 )احلمد هلل( 
 

(1 ) 
 أحبُّ الكالم إىل هللا 

 
 :عن مسرة بن ُجندب قال

 
أحبُّ الكالِم إىل هللِا أربٌع: سبحاَن هللِا، واحلمُد هلِل،  وسلَّم: "قال  رسوُل هللا صلَّى هللا عليه 

َيسارًا، وال َرابًحا،   ضرُّك أبيِ هنَّ بدأَت. وال ُتسمِ نيَّ غالَمكَ إال هللاُ، وهللُا أكرُب. ال يَ  وال إلهَ 
 .  "فيقوُل: ال ، ؟ فال يكونُ وال ََنيًحا، وال أفلَح، فإنك تقوُل: أَثَّ ُهوَ 

 .   أربٌع. فًل تزيدنَّ عليَّ إمنا هنَّ 
 

 (.2137صحيح مسلم )
 

قال  اإلماُم النوويُّ رمح ُه هللا: هذا حمموٌل على كًلِم اآلدمي، وإال فالقرآُن أفضل. وكذا قراءُة  
حنِو ذلك،  القرآِن أفضُل من التسبيِح والتهليِل املطلق. فأما املأثوُر يف وقٍت أو حاٍل و 

 .(33)وهللا أعلمفاالشتغاُل به أفضل. 
 .(34)وكذا قال  القاضي البيضاوي: الظاهُر أن املراد  من الكًلِم كًلُم البشر

قلت: املقصوُد من الكًلِم معناُه ومضمونه، فعندما تقول: هذا كًلٌم حسن، تقصُد معناه. 
 ويُعت قد. وهللا أعلم.ُه أفضُل ما يُقاُل فيبق ى الكًلُم على ظاهره، وهو أن تنزيه  هللا تعاىل  وشكر  

 

 . 17/49شرح النووي على صحيح مسلم  (33) 
 . 11/207ذكره له ابن حجر يف فتح الباري  (34) 
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(2 ) 
 أفضل الدعاء 

 
 عن جابر بن عبدهللا رضي  هللا عنهما قال: 

 
أفضُل الذ ِكِر ال إله إال  هللا، وأفضُل الدعاِء  مسعُت رسول  هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم  يقول: "

 ". احلمُد هلل
 

( ولفظهما  3800)ن ابن ماجه ( وقال: حديٌث حسٌن غريب، سن3383سنن الرتمذي )
 (.1104سواء. وحسَّنُه يف صحيح اجلامع الصغري )

 
  هُ حبُّ  أو أالكًلمِ  نه أفضلُ  على بعضها أق  طلِ أُ إذا  ن هذه األذكار  أ  :القرطيب مبا حاصله مجع  

إىل  الكًلمِ  حبُّ "أ :مسرة عند مسلم حديثِ  بدليلِ  ،خواهتاأإىل  تْ إذا انضمَّ  فاملرادُ  ،إىل هللا
  ". وهللا أكرب ،ال هللا، وال إله إهلل واحلمدُ  ،سبحان هللا :بدأت  هنَّ أبي ِ  ك   يضرُّ ال ،بع أر هللا

ن حاصلها  أل في؛على بعضها ك من اقتصر   فيكونُ  ،يف ذلك ابملعن   كتفىن يُ أ وحيتملُ 
 .(35)ههفقد نزَّ  هُ م  ومن عظَّ  ،مهفقد عظَّ   هُ ه  ومن نزَّ  ،والتنزيه التعظيمُ 

  ال مياثلهُ  والتوحيدُ  ،التوحيد  ألهنا كلمةُ  "ال إله إال هللا" الذكرِ  أفضلُ : وري رمح ُه هللا قال  املباركف
  تزكيةً  وأشدُّ  ،ى للغريوأنف   ، مع هللا للقلبِ  واإلميان، وألهنا أمجعُ  بني الكفرِ  وهي الفارقةُ  ،شيء

 .(36)للشيطان وأطردُ  ،النفس من خبثِ  للخاطرِ  وتنقيةً  ،للباطن وتصفيةً  ،للنفس
 أفضل   احلمدُ  ل  عِ إمنا جُ قال  السيوطي رمح ُه هللا متصرًا من الطييب:  :هلل احلمدُ  الدعاءِ  فضلُ أو 

فإن من  ، هلل يشملها واحلمدُ  ، حاجته ن يطلب  أو  ، هللا عن ذكرِ  عبارةٌ  ألن الدعاء   ؛الدعاء
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ْرُُتْ } :تعاىل قال   ،مزيد طلبُ  على النعمةِ  واحلمدُ  ،على نعمة هللا إمنا حيمدهُ  محد   ل ِئْن ش ك 
نَُّكمْ   .(37) [7{ ]سورة الرعد:  أل  زِيد 

 
(3 ) 

 اصطفاء كالم
 

 عن أيب سعيد اخلدري، وأيب هريرة:
 

: ُسبحاَن  اصطَفى من الكالِم أربًعا عزَّ وجلَّ إنَّ هللَا عن النيبِ  صلَّى هللا عليه وسلَّم  قال: "
   ."ربُ ك أ ، وهللاُ هللِا، واحلمُد هلِل، وال ِإلَه إالَّ هللاُ 

سيِ ئة.   عشرونَ  حَسنًة، وُحطَّ عنهُ  ونَ ر عش هبا  لهُ  ُكِتَبتْ  ، َمْن قال: ُسبحاَن هللاِ و " قال:
: احلمُد  لذلك، وَمْن قا ِمثلُ ف ، ذلك. وَمْن قال: ال ِإلَه إالَّ هللاُ  ِمثلُ فوَمْن قال: هللاُ أكرُب، 
ثالثوَن  هبا وُحطَّ عنُه  ،حَسنةً  ثالثونَ  هبا لهُ  ُكِتَبتْ  ،ن ِقَبِل نَ ْفِسههلِل ربِ  العاَلمني، مِ 

 ". سيِ ئة
 

 (.1718(. وصححُه يف صحيح اجلامع الصغري )8079رواُه أمحد يف املسند )

 
(4 ) 

 أَحبُّ من الدنيا 
 

 عن أيب هريرة  قال:
 

 هللا،  ََلْن أقوَل: ُسبحاَن هللا، واحلمُد هلل، وال إلَه إال  قال  رسوُل هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم: "
 ". شمسوهللا أكرب، أحبُّ إيلَّ م ا طلعْت عليه ال
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 (. 2695صحيح مسلم )

 
 .(38)األمواِل وغريها: أي من الدنيا وما فيها من مم ا طلعْت عليه الشمس

 
(5 ) 

 ما أثقلهنَّ يف امليزان! 
 

م قال: حدَّثين أبو ُسلم ى راعي رسوِل هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم، ولق يتُه ابلكوفِة  عن أيب سًل 
 يف مسجدها، قال: 

 
ما أثَقَلهنَّ  -بيِده خبَْمٍس  وأشارَ  -َبٍخ َبٍخ " مسعُت رسول  هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم  يقول:

والوَلُد الصَّاحلُ يُتوَّفَّ للمرِء   .وهللاُ أكرَبُ   ، وال إلَه إالَّ هللاُ  ،واحلمُد هللِ  ، ُسبحاَن هللاِ  ! يف امليزان
 ". هبُ حتسِ املسلِم فيَ 

 
(، وصحح الشيخ شعيب إسناد ُه على شرِط الشيخني، املستدرك  833صحيح ابن حبان )

 ( وقال: صحيح اإلسناد ومل خيرجاه. واللفُظ لألول. 1885على الصحيحني )
 

(6 ) 
 أيسر وأفضل 

 
 عن سعد بِن أيب وقَّاص:

فقال:  ،ا نًوى أو حًصى ُتسبِ حُ أنَّه دخ ل مع رسوِل هللِا صلَّى هللاُ عليه وسلَّم على امرأٍة يف يِده
 ،يف السَّماء هللِا عدَد ما خَلقَ أاَل ُأخرِبُِك مبا هو أيَسُر عليِك ِمن هذا وأفَضُل؟ ُسبحاَن "
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  وهللُا أكرَبُ ِمْثلَ  . وُسبحاَن هللِا عدَد ما هو خالق ، يف اَلرض وُسبحاَن هللِا عدَد ما خَلقَ 
َة إالَّ ابهلِل ِمْثلَ  .ذلك  ِمْثلَ إالَّ هللاُ وال إلَه  .ذلك واحلمُد هلِل ِمْثلَ  .ذلك   وال َحْوَل وال قوَّ
 ". ذلكَ 

 
(، وصحح الشيخ شعيب إسناد ُه على شرِط مسلم، املستدرك على 837صحيح ابن حبان )

 (.2009الصحيحني )
 

كرُب  وهللا أكرُب مثل  ذلك: بنصِب "مثل "، والتقدير: هللُا أكرُب عدد  ما خلق  يف السماء، وهللُا أ
 .(39) ...رضعدد  ما خلق  يف األ

 
(7 ) 

 أكثر وأفضل 
 

 عن أيب أُمامة  الباهلي:
 

؟   "ماذا تقوُل اي أاب أُمامة"فقال:  ،ْيهأنَّ رسول  هللِا صلَّى هللاُ عليه وسلَّم مرَّ به وهو حُير ُِك شفت   
  .ُر ريبِ  : أذكقال

والنَّهاَر مع اللَّيل؟ أْن   ،َل مع النَّهارَك أبكثَر أو أفضَل ِمن ذكِرَك اللَّي أاَل ُأخربُِ "قال: 
وُسبحاَن هللِا عدَد ما يف   ،وُسبحاَن هللِا ِمْلَء ما خَلق ،تقول: ُسبحاَن هللِا عدَد ما خَلق

ى  وُسبحاَن هللِا عدَد ما أحصَ  ،وُسبحاَن هللِا ِمْلَء ما يف اَلرِض والسَّماء ،اَلرِض والسَّماء
وتقوُل احلمُد هلِل ِمْثَل   . وُسبحاَن هللِا ِمْلَء كلِ  شيءٍ  ، لِ  شيءوُسبحاَن هللِا عدَد ك ،كتابُه
 ". ذلك
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( وصحح الشيخ شعيب األرانؤوط إسناد ُه على شرِط الشيخني، 830صحيح ابن حبان )
 (. 754صحيح ابن خزمية )

 
(8 ) 

 احلمد هلل  سبحان هللا و 
 

 قال:  األشعري ِ  عن أيب مالكٍ 
 

امليزان،   متلُ  هللِ  واحلمدُ  ،اإليان  طرُ شَ  هورُ الطُّ "م: لَّ عليه وسى هللا هللا صلَّ  رسولُ  قال  
،  نورٌ  ، والصالةُ واَلرضِ  السماواتِ  ما بنيَ  - أو متلُ  - متآلنِ  هللِ  واحلمدُ  هللاِ  وسبحانَ 
  فبايعٌ  ،غدويَ  الناسِ  كلُّ   .أو عليكَ  لكَ  ةٌ جَّ حُ  ، والقرآنُ ضياءٌ  والصربُ  ، برهانٌ  والصدقةُ 

 ". هاقُ وبِ ها أو مُ قُ عتِ فمُ  ،هُ نفسَ 
 

 (.223صحيح مسلم )
 

ُ  }  : هللا تعاىل كما قال    ،هنا الصًلة ابإلميانِ  املرادُ  :قيلالطهوُر شطُر اإلميان:  و م ا ك ان  اَّللَّ
 .كالشطر  فصارتْ  ،الصًلة  يف صحةِ  شرطٌ  والطهارةُ  [.143{ ]سورة البقرة: لُِيِضيع  ِإمي ان ُكمْ 

 . اا حقيقي  نصفً  أن يكون   يف الشطرِ  وليس يلزمُ 

دي إىل الصواب،  واملنكر، وهت   ى عن الفحشاءِ من املعاصي، وتنه   أهنا متنعُ  معناهُ  :نور  والصًلةُ 
 . ستضاء بهيُ  كما أن النور  

 والصدقُة برهان: معناُه الصدقُة حجٌَّة على إمياِن فاعِلها. 
ا على ر  مستم ، مهتدايً  ،امستضيئً  صاحبهُ  حممود، وال يزالُ  أن الصرب   املرادُ والصرُب ضياء: 

 .(40)الصواب 
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(9 ) 
 كيف تتساقط الذنوب؟ 

 
 عن أنس:

 
ا بعصاه ، مرَّ بشجرٍة ايبسِة الور قِ  صلَّى هللُا عليِه وسلَّم   رسول  هللاأن    ، الور قُ  ناثر  فت   ،فضر هب 

ن لُتَساِقُط مِ  ،وهللُا أكربُ  ، وال إله إال هللاُ واحلمُد هلل،  ، وسبحاَن هللاِ  ، هللِ  احلمدُ  : إن" :فقال
 ". الشجرةهذه نوِب العبِد كما َتَساَقَط َوَرُق ذُ 
 

 (.1601( وقال: حديٌث غريب. وحسَّنُه يف صحيح اجلامع الصغري )3533سنن الرتمذي )
 

 . (41)ابلنصِب على اسِم )إنَّ(، وخربها "لُتساقط"ذكر  الطييب أن هذه الكلماِت كلَّها 
  الكلماِت من املصدرين السابقني.تُ وقد ضبط

 
(10 ) 

 حان هللا وتبارك هللا بس
 

 عن علي بن أيب طالب رضي  هللا عنه قال:
 
احلليُم  ال إلَه إال هللُا " :أقول أن ك ْربٌ  يب نزل   لَّمين رسوُل هللِا صلَّى هللُا عليِه وسلَّم  إذاع

 ". واحلمُد هلِل ربِ  العاملني ، بحاَن هللِا وتبارَك هللاُ ربُّ العرِش العظيمسُ  ،الكريُ 
 

( وقال الشيخ شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، املستدرك 701محد )مسند أ
 ( وقال: صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه. واللفُظ لألول.1873على الصحيحني )
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رمح ُه هللا: أرسل  إيلَّ احلج اج، فقلتهن، فقال: وهللا لقد أرسلُت إليك  وأان قال  احلسن البصريُّ 

 .(42)يوم  أحبُّ إيلَّ من كذا وكذا. وزاد  يف لفظ: فس ْل حاجتك أريُد أن أقتلك، فألنت  ال
 

(11 ) 
 ما حيب وما يكره 

 
 عن عائشة  قالت:

 
احلمُد هلل الذي بنعمتِه تتمُّ  حيبُّ قال: "كان  رسوُل هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم  إذا رأى ما 

 ". احلمُد هلل على كلِ  حال"، وإذا رأى ما ي كرُه قال: "الصاحلات
 

( وقال: حديٌث صحيُح  1840(، املستدرك على الصحيحني )3803سنن ابن ماجه )
 (.4727اإلسناِد ومل خيرجاه. وصححه يف صحيح اجلامع الصغري )

 
(12 ) 

 املعافاة
 

 عائشة  قالت:عن 
 

اللهمَّ عاِفين يف جسدي، وعاِفين يف بصري،  كان رسوُل هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم  يقول: "
 ربِ  العرِش العظيم، احلمُد  ارَث مين، ال إله إال هللا احلليُم الكري، ُسبحان هللاواجعلُه الو 

 ". هلِل ربِ  العاَلمني 
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 سد أن رجالُه ثقات. (، وذكر  الشيخ حسني أ4690مسند أيب يعلى )
 

  .واألمراض ن مجيِع األسقامِ املعن: احفظهما م ،وعاِفين يف بصري اللهمَّ عاِفين يف جسدي
  .ا إىل أن أموت ا سليمً صحيحً  البصر   بقِ : أي ا قال اجلزري يف النهاية  ،مين الوارث   واجعلهُ 

يف  ر  على من قصَّ  بنقمتهِ  لُ فًل يعاجِ  ،ابلعقوبة لُ أي الذي ال يعج ِ  :ال إله إال هللا احلليم
   .طاعته
 .(43)قاملطل   وهو الكرميُ  ،عطاؤه دُ نف  املعطي الذي ال ي   هو اجلوادُ  :الكرمي

 
(13 ) 

 سبحان هللا رب العاملني
 

 عن سعد بِن أيب وق اص قال:
 

 فقال: علِ ْمين كًلًما أقولُه.  هللِا صلَّى هللاُ عليِه وسلَّم   أعرايبٌّ إىل رسولِ  جاء  
هللِا   سبحانَ  ، كثريًا  واحلمُد هللِ  ،أكرُب كبريًا له، هللاُ  ال شريكَ  هُ ُقل: ال إله إال هللاُ وحدَ " :قال

   ".ابهلِل العزيِز احلكيم ، ال حوَل وال قوَة إالربِ  العاَلِمني
 ؟  فما يل ،يبِ  : فهؤالِء لر قال
 ". اغفْر يل وارمْحين واهِدين وارزْقين ُقل: اللهمَّ " :قال

 
 (.2696صحيح مسلم )
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(14 ) 
 حدث يف ليلة اإلسراء 

 
 عن أيب هريرة  رضي  هللا عنه:

، فنظَر  بٍ دَحنِي ِمن مخٍر ولَي بِه إبيلياَء بقَ ُأسرِ  ةَ يلل تَ أُ  هللُا عليه وسلَّمَ أن رسوَل هللِا صلَّى 
اللَب، فقال جربيل: احلمُد هلِل الذي هداَك للفطرة، ولو أخذَت اخلمَر   إليهما، َث أخذَ 

 غَوْت أمَُّتك.
 

 (، واللفُظ لألول.168(، صحيح مسلم )5254صحيح البخاري )
 

 إيلياء: بيُت املقدس. 
 اإلسًلُم واالستقامة.واملراُد ابلفطرِة هنا: 

م،  ع  الن ِ  دِ عند َتدُّ  هللاِ  محدِ  استحبابُ  فيه "هلل احلمدُ " :وقولهقال اإلماُم النوويُّ رمح ُه هللا: 
 .(44)وقوعه ما كان خيافُ  واندفاعِ  ،هحصول   عُ يتوقَّ  كان اإلنسانُ  ما وحصولِ 

 
(15 ) 

 إن احلمد هلل 
 

 عن ابن عباس:
 

من أهِل  سفهاء   فسمع   ،رقي من هذه الريحوكان ي   ،ْزِد ش نوء ةمن أ  كان ، و مكة   ماًدا قدم  ضِ أنَّ 
 .  على يدي هللا  ي شفيهِ  فقال: لو أين رأيُت هذا الرجل  لعلَّ  ،ًدا جمنونٌ مكة  يقولون: إنَّ حممَّ 

ل  فه ،ن شاءم   شفي على يديَّ وإنَّ هللا  ي   ،رِقي من هذه الريحإين أ   ،دُ فقال: اي حممَّ  هُ لِقي  ف :قال
 ك؟ ل
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هللُا فال   ِدهِ هْ ن ي َ مَ  ،ستعيُنهونَ  ُدهُ مَ نَ  ،إنَّ احلمَد هلل: "مرسوُل هللِا صلَّى هللُا عليه وسلَّ  فقال  
وأنَّ   ،له ال شريكَ  هُ ال إله إال هللُا وحدَ  وأشهُد أنْ  ، ن ُيضِلْل فال هادَي لهومَ  ،لَّ لهُمضِ 
 ". ا بعدُ ورسولُه. أمَّ  ًدا عبُدهُ حممَّ 
 . هؤالء عليَّ كلماِتك  أ ِعْد فقال:  :قال

 . ثًلث  مرات  ى هللاُ عليه وسلَّم  هنَّ عليه رسوُل هللِا صلَّ فأعاد  
 ك  فما مسعُت مثل  كلماتِ  ،وقول  السَّحرِة وقول  الشُّعراءفقال: لقد مسعُت قول  الكهنِة  :قال

 . انعوس  البحر ولقد بلْغن   ،هؤالء
 . إلسًلمى اعل  ابيِْعك  أُ  فقال: هاِت يد ك   :قال
 ".  وعلى قوِمك: " يه وسلَّمرسوُل هللِا صلَّى هللاُ عل  فقال   ،فباي عه :قال

 ...قال: وعلى قومي
 

 (. وللحديِث بقيَّة.868صحيح مسلم )
 

 ِضماد: هو ابُن ثعلبة  األزدي. 
 واملراُد ابلريِح هنا: اجلنون. 

 .(45)املشهوُر قاموُس البحر، وهو قعرُه أو جلَّتهوانعوُس البحر: 
 

(16 ) 
 عند الركوب

 
 عن عليِ  بن ربيعة  قال:

 
   ".هللا بسمِ "  :قال يف الركابِ  هُ رجل   ا وضع  فلمَّ  ، هالريكب   ةٍ بدابَّ  يت  هللا عنه وأُ   ا رضي  علي   شهدتُ 

   ".هلل  احلمدُ " :ى على ظهرها قالا استو  فلمَّ 
 

 . 156/ 6ينظر صحيح مسلم بشرح النووي ( 45) 
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َقِلُبونَ  . ُه ُمْقرِِننَي ُسْبَحاَن الَِّذي َسخََّر لََنا َهَذا َوَما ُكنَّا لَ "} : مث قال " ]سورة  {َوِإنَّ ِإىَل رَب َِنا َلُمن ْ
   [.14 – 13الزخرف: 

  .مرات   ثًلث    "هلل  احلمدُ " :مث قال
  .مرات   ثًلث   "هللا أكرب " :مث قال
مث   ". أنتإال   الذنوبَ  إنه ال يغفرُ  ،يل نفسي فاغفرْ  إين ظلمتُ  سبحانكَ " :مث قال
  .ضحك 

   ؟ضحكت شيءٍ  من أي ِ  ،نياملؤمن اي أمري   :فقيل
ن مِ  ،هللا اي رسول   :فقلت ،مث ضحك  ،كما فعلتُ   فعل   م  ى هللا عليه وسلَّ صلَّ  النيبَّ  رأيتُ  :قال
   ؟ضحكت شيءٍ  أي ِ 
  الذنوبَ  أنه ال يغفرُ  يعلمُ  ،يل ذنوّب  اغفرْ  : إذا قال من عبدهِ  بُ عجَ يَ   تعاىَل كَ إن ربَّ " :قال

 ". غريي
 

( ومنه لفظه، 2602أيب داود ): حديٌث حسٌن صحيح، سنن ( وقال3446سنن الرتمذي )
 وصححه يف صحيح سننه. 

 
، أي: يرتضي هذا القول  ويستحسنُه استحسان   يل ذنويب اغفرْ  :إذا قال من عبدهِ  بُ عج  ي  

 . (46)املعجب. قالُه الطييب
 

(17 ) 
 بعد الفراغ من الطعام

 
 عن أيب أُمامة:

ًبا مبارًكا فيه، غرَي  احلمُد هلِل كثريًا طي ِ "مائدت ُه قال:  ع  إذا رف م كان  أنَّ النيبَّ صلَّى هللاُ عليه وسلَّ 
 ". َمكِفيٍ  وال ُمَودٍَّع وال ُمسَتغًًن عنه، ربَّنا
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 (.5142صحيح البخاري )

 
 خالًصا من الرايِء والسمعة. محًدا طيِ ًبا: محًدا 

ال تنقطُع عنا، فينبغي أن يكون  محدان   مبارًكا: أي محًدا ذا بركٍة دائًما ال ينقطع؛ ألنَّ نِعم هُ 
 ولو نيًَّة واعتقاًدا. غري  منقطٍع أيًضا، 

 غري  مكفي : غري  مردوٍد عليه إنعامه. 
 .(47)غري  مودَّع: أي غري  مرتوك

 
(18 ) 

 أخرى احلمد هلل مرة 
 

 عن أيب أمامة:
 

ت ُه، قال:   ع  ل مرًة: إذا رف  ن طعاِمِه، وقامِ  غ  كان إذا فر   أنَّ النيبَّ صلَّى هللُا عليه وسلَّم   مائد 
 .  "ان، غرَي َمكِفيٍ  وال َمكفورٍ احلمُد هلِل الذي َكفان وَأْروَ "

 ". وال ُمْستَ ْغًًن، ربَّنا ،وال ُمَودَّعٍ  ،احلمُد هلِل رب ِنا، غرَي َمكِفي ٍ " :مرةً  وقال  
 

 (.5143صحيح البخاري )
 

 أرواان: من ر ِوي، مبعن شرب  وشبع.
 .(48) وٍد فضل ُه ونعمته: وال جمحوال مكفور

 

 

 . 297/ 9مستفاد من حتفة األحوذي ( 47) 
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(19 ) 
 أطعم وسقى

 
 عن أيب أيوب األنصاري قال:

 
احلمُد هلل الذي أطعَم وسَقى، كان رسوُل هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم إذا أكل  أو شرب  قال: "

 ".وسوََّغُه وجعَل له ََمَرًجا
 

وذكر   (5220( وصححه يف صحيح سننه، صحيح ابن حبان )3851سنن أيب داود )
 سواء. الشيخ شعيب أن إسناد ُه صحيح على شرط الشيخني. ولفظهما 

 
 .(49)سوَّغه: سهَّل  دخول  كلٍ  من الطعاِم والشراِب يف احللق

 
(20 ) 

 أطعمين.. وكساين 
 

 عن معاذ بن أنس:
 

  هلل الذي أطعمين  ا َث قال: احلمدُ طعامً  ن أكلَ مَ أن رسول  هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم  قال: "
   ".روما أتخَّ  من ذنبهِ  مَ له ما تقدَّ  رَ فِ غُ  ،مين وال قوة حولٍ  من غريِ  نيهِ زقَ ورَ  هذا الطعامَ 

مين  حولٍ  ن غريِ مِ  نيهِ زقَ ورَ  هلل الذي كساين هذا الثوبَ  ثواًب فقال: احلمدُ  سَ بِ ن لَ ومَ " قال:
 ". روما أتخَّ  من ذنبهِ   مَ له ما تقدَّ  رَ فِ غُ  ، وال قوة
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نن أيب داود: حسٌن دون زايدِة "وما أتخَّر" يف  (، قال يف صحيح س4023سنن أيب داود )
 بعة وأمحد واحلاكم. ( لألر 6086املوضعني. وحسنه يف صحيح اجلامع الصغري )

 
(21 ) 

 شكر النعمة
 

 عن أنس قال: 
 

ان  ما أنعَم هللا على عبٍد نعمًة فقال: احلمُد هلل، إال  كقال  رسوُل هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم: "
 ". الذي أعطاُه أفضَل ما َأَخذ

 
 (.5563( وصححُه يف صحيح اجلامع الصغري )3805سنن ابن ماجه )

 
 لفضيلِة احلمد. فاحلمُد هلل على نعمِه كلِ ها. فيه إظهاٌر 

 
(22 ) 

 أول كالم آدم
 

 عن أيب هريرة قال:
 

فقاَل:   ، سَ  فيه الرُّوَح عطَ ا خلَق اَّللَُّ آدَم ونفخَ    ملقال  رسوُل هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم: "
ُ اي آدمفقاَل له ربُّه: يَ  ،ِمَد اَّللََّ إبذنِهِ فحَ   .احلمُد َّللَِّ   ". رمُحَك اَّللَّ

 
( وقال: حديٌث حسٌن غريب. وصححه 3368أوُل حديٍث طويل، رواه الرتمذي يف السنن )

 (.5209يف صحيح اجلامع الصغري )
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ُه ربُُّه أْن قال: احلولفظُه عند ابِن حبَّان: "ل م ا خلق  هللا مُد هلل، فقال  له   آدم  عطس، فأهلم 
( وصححُه الشيخ 6164ك  هللا. فلذلك سبقْت رمحتُه غضب ه". صحيح ابن حبان )ربُّه: يرمحُ 
 شعيب.

 
(23 ) 

 إذا عطس 
 

 عن أيب هريرة رضي  هللا عنه:
 

أو   هلِل، وليقْل له أخوهُ  أحدُكم فليقْل: احلمدُ  إذا عطسَ " عن النيبِ  صلَّى هللا عليه وسلَّم:
 ". ُح ابَلكمصلِ هللاُ ويُ  هديكمُ هللاُ، فليقل: يَ  له: يرمُحكَ  هللاُ، فإذا قالَ  صاحُبه: يرمُحكَ 

 
 (.5870صحيح البخاري )

 
 : هو شكٌّ من الراوي. واملراُد ابألخوَِّة أخوَُّة اإلسًلم. وليقْل له أخوُه أو صاحُبه

 والبال: احلال.
 ا على طريقِ إخبارً  أن يكون   ابلرمحة، وحيتملُ  دعاءً  أن يكون   حيتملُ  :عيددقيق ال ابنُ  قال  

; فكأن  "لك  هرٌ هي طُ  : أي "هللا  شاء   إنْ  هورٌ ط  "  :اآلخر يف احلديثِ  كما قال    ،البشارة
لكوهنا   ؛حصوهلا له يف احلال بسببِ  له يف املستقبلِ  الرمحةِ  حبصولِ  العاطس   ر  بشَّ  ت  املشم ِ 

 .(50)هما يضرُّ  دفعتْ 
 

 
 
 

 

 . 8/12، حتفة األحوذي 10/608ينظر فتح الباري ( 50) 



51 
 

(24 ) 
 عند رؤية مبتلى 

 
 عن أيب هريرة قال:

 
َمن رأى مبتًلى فقال: احلمُد هلِل الذي عافاين ما  قال  رسوُل هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم: "

 ". البالءابتالَك به وفضََّلين على كثرٍي من خلَق تفضياًل، مل ُيِصْبُه ذلك 
 

(.  3892له، سنن ابن ماجه ) ( وقال: حديٌث غريب، واللفظُ 3432سنن الرتمذي )
 (.6248جلامع الصغري )وحسَّنُه يف صحيح ا

 
: يف أمٍر بدين : كرب ص، وِقص ٍر فاحش، أو طوٍل ُمفرط، أو عًمى، أو عر ج، أو م ن رأى مبتًلى

 .(51)وبدعة، وكفٍر، وغريها اعوجاِج يٍد، وحنوها. أو ديين : بنحِو فسق، وظلٍم،
 

(25 ) 
 عند املساء

 
 [ قال: ]بن مسعود عن عبدهللا

 
واحلمُد   ،لُك هللمُ  ى الينا وأمسَ أمسَ " :ى قالكان رسوُل هللِا صلَّى هللُا عليه وسلَّم  إذا أمس  

الليلِة وخرِي ما ن خرِي هذه مِ  له. اللهمَّ إين أسأُلكَ  ال شريكَ  هُ وحدَ  ، ال إله إال هللاُ  ،هلل
وِء  من الكسِل واهلَرِم وسُ  إين أعوُذ بكَ  ن شر ِها وشرِ  ما فيها. اللهمَّ مِ  وأعوُذ بكَ  ،فيها

 ".  الِكرَبِ وفتنِة الدنيا وعذاِب القرب 

 

 . 9/275حتفة األحوذي  (51) 
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، عن يزيد ، عن عبِدالرمحِن بنِ عن إبراهيم  بِن سويد، قال احلسنُ بُن ُعبيِدهللا: وزادين فيه زُبيد
وهو على   احلمدُ  لُك ولهمُ  له ال ،له ال شريكَ  هُ ال إله إال هللاُ وحدَ " :أنه قال ،هع  ف   ر   ،هللاعبدِ 

 ". كلِ  شيٍء قديرٌ 
 

 (.2723صحيح مسلم )
 

 الكسل: التثاقُل يف الطاعِة مع االستطاعة.
النفِس قال  الطييب: الكسل: التثاقُل عم ا ال ينبغي التثاقُل عنه، ويكوُن ذلك لعدِم انبعاِث 

 .(52)للخرِي مع ظهوِر االستطاعة
: ورواُه بعضهم بسكوِن الباء، مب  .(53)عن التعاظِم على الناسسوِء الِكرب 

 
(26 ) 

 عندما أيوي إىل فراشه
 

 عن أيب هريرة:
 

ال   حنَي أيوي إىل فراِشه: ال إلَه إالَّ هللُا وحَدهُ  َمن قالَ عن النيبِ  صلَّى هللا عليه وسلَّم  قال: "
َة إالَّ اب ، لُك وله احلمُد وهو على كلِ  شيٍء قدير ُ له امل ،شريَك له   ، هللال حوَل وال قوَّ

- خطاايه  أو  ،هللُا ذنوبَه فرَ غَ  ،وهللُا أكرَبُ  ، وال إلَه إالَّ هللاُ  ، واحلمُد هللِ  ، ُسبحاَن هللاِ 
 ". وإْن كان ِمثَل زََبِد البحر - ِمْسع رٌ  شكَّ  
 

 ( وذكر  الشيخ شعيب أن إسنادُه صحيح على شرِط مسلم.5528صحيح ابن حبان )
 

 

 . 9/236ينظر حتفة األحوذي ( 52) 
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(27 ) 
 احلمد هلل الذي أطعمنا 

 
 عن أنس:

 
احلمُد هلِل الذي أطعَمنا  أنَّ رسول  هللِا صلَّى هللُا عليه وسلَّم  كان  إذا أ و ى إىل ِفراشِه قال: " 

 ". وكَفان وآوان، فكم مَّن ال كايَف له وال ُمْؤِويوسَقان، 
 

 (.2715صحيح مسلم )
 
 . ى حاجاتنا وقض    ، اتناى مهمَّ أو كف   ،املؤذايت  عنا شرَّ  أي دفع   :كفاانو 
  .أ لنا املآويوهيَّ  ،ي رزقنا مساكنأ : اانوآو  

 هم حىت غلب  بل تركهم وشرَّ  ،األشرار شرَّ  ال يكفيهم هللاُ  أي فكم شخصٍ  :فكم ممن ال كايف 
 .(54)عليهم األعداء

 .(55)ال مؤوي: ال راحم  وال عاطف  عليه. وقيل: ال وطن  له وال سكن  أيوي إليه
 

(28 ) 
 احلمد هلل الذي كفاين 

 
 ر:عن ابن عم

هلل الذي كفاين   احلمدُ " :هضجع  م   إذا أخذ   كان يقولُ   م  ى هللا عليه وسلَّ أنَّ رسول  هللِا صلَّ 
هلل   فأفضل، والذي أعطاين فأجزل، احلمدُ  عليَّ  وآواين، وأطعمين وسقاين، والذي منَّ 

 ". رمن النا بكَ  شيء، أعوذُ  كل ِ   وإلهَ  ،هيكَ لِ ومَ  شيءٍ  كل ِ   ربَّ  اللهمَّ  ، حال على كل ِ 

 

 . 9/240ر حتفة األحوذي ينظ( 54) 
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(  5538( وصحح إسنادُه يف صحيح سننه، صحيح ابن حبان )5058سنن أيب داود )

 وصححُه الشيخ شعيب. واللفُظ لألول.
 

، أو أحسن. فأفضل عليَّ  منَّ   : زاد، أو أكثر 
 فأجزل: فأعظم ، أو أكثر  من النعمة. 

 .(56)مليكه: مالكه
 

(29 ) 
 احلمد هلل الذي عافاين 

 
 ه:عن أيب هريرة رضي  هللا عن

 
نُفْضُه فليَ  ،إليه راشِه َثَّ رجعَ ن فِ مِ أحدُكم  إذا قامَ أن رسول  هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم  قال: "

ابمِسَك  :يَ ُقلْ فلْ  فإذا اضطجعَ  ،فإنَُّه ال يدري ما خَلَفُه عليِه بعد ،ثالَث مرَّات هِ َفِة إزار ن َ بصَ 
وِإْن أرسْلَتها فاحفْظها مبا   ، فارمْحهافِإْن أمَسْكَت نفسي  ، وضعُت جنيب وبَك أرفَ ُعهُ رّبِ  
وردَّ   ،احلمُد هلِل الذي عافاين يف جَسِدي :فإذا استيقَظ فْليَ ُقل .َفُظ ِبِه عباَدَك الصاحلنيحتَ 

 ". وأِذَن يل بذِْكرِهِ  ،عليَّ روحي
 

 (.716( وقال: حديٌث حسن. وحسَّنُه يف صحيح اجلامع الصغري )3401سنن الرتمذي )
 

 ه. اره: بطرفبصن فِة إز 
  بعدما خرج   يف فراشهِ  ال يدري ما وقع   : معناه  يب:الطي قال  : فإنَُّه ال يدري ما خل ف ُه عليِه بعد

 أو هوام.  أو قذاةٍ  من ترابٍ  ،منه
 

 . 270/ 13عون املعبود ( 56) 
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فيه  قد دخل    يكون  لئًل   ؛فيه أن يدخل   قبل   هُ راش  فِ  نفض  أن ي   أنه يستحبُّ  معناهُ  :وقال النووي
  لئًل   ؛إزاره  بطرفِ  مستورةٌ  ويدهُ  وهو ال يشعر، ولينفضْ  املؤذايتِ مها من أو غري  أو عقربٌ  ةٌ حيَّ 

 .(57)  هناككان شيءٌ   إنْ  مكروهٌ  يف يدهِ  حيصل  
 

(30 ) 
 عند االستيقاظ

 
 عن حذيفة بِن اليمان قال: 

 
  : خدِ ه، مث يقول حتت   يد هُ  مضجع ه من الليل، وضع   عليِه وسلَّم  إذا أخذ   النيبُّ صلَّى هللا  كان  

نا وإليه  احلمُد هلل الذي أحيان بعد ما أماتَ ". وإذا استيقظ  قال:  "أموُت وأحيا كَ ابمسِ  اللهمَّ "
 . "النشور

 
 (.2711(، صحيح مسلم من حديث الرباء )5955صحيح البخاري )

 
  .وعليه أموت  ،أحيا ما حييت ك  امسِ  بذكرِ  : أي "وأحيا أموتُ  ك  ابمسِ "

: تعاىل وهو كقولهِ  ،ىهو املسمَّ  على أن االسم   يدلُّ  "ت مو أ ك  ابمسِ "قوله : القرطيب وقال  
 .الشارحني لُّ هكذا قال جُ  . ك ربَّ  حْ سب ِ  :أي [1{ ]سورة األعلى: س بِ ِح اْسم  ر بِ ك  اأْل ْعل ى}

 واملراُد ابملوِت هنا: النوم. 
 .(58)النشور: أي البعُث يوم  القيامة، واإلحياُء بعد اإلماتةوإليه 
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 . 11/114ينظر فتح الباري ( 58) 
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(31 ) 
 قبولدعاء م

 
 عن ُعبادة  بِن الصامت:

 
ن الليِل فقال: ال إلَه إالَّ هللُا وحَدُه ال  ن تَ َعارَّ مِ مَ عن النيبِ  صلَّى هللا عليه وسلَّم  قال: "

بحاَن هللِا، وال  شٍيء قديٌر، احلمُد هلِل، وسُ ْلُك ولُه احلمُد، وهو على كلِ   ُ شريَك لُه، لُه امل
 اغفْر يل، أو دعا،  ، وال حوَل وال قوَة إال ابهلِل، َث قال: اللهمَّ إلَه إالَّ هللاُ، وهللُا أكربُ 

 ."قُِبَلْت صالتُه ،توضَّأَ وصلَّى اسُتِجيَب له، فإنْ 
 

 (.1103صحيح البخاري )
 

 .(59)يقظًة مع كًلمتعارَّ من الليل: استيقظ، وال يكوُن إال 
فقال حني يستيقظ: ال إله إال   أي: انتبه  بصوٍت من استغفاٍر أو تسبيٍح أو غريمها. وقوله:

يوجُد ذلك ملن تعوَّد  الذكر  حىت صار  حديث  نفسه، يف نومِه   هللا، اخل: تفسرٌي له. وإمنا 
 .(60)ويقظته

 
(32 ) 
 حممد صلى هللا عليه وسلم سامل.. رجل من أمة 

 
 عائشة  زوِج النيبِ  صلَّى هللا عليه وسلَّم  قالت: عن 

أيَن  " :فقال ،مثَّ جئتُ  ،شاءوسلَّم  ليلًة بعد  العِ  صلَّى اَّللَُّ علْيِه أبطأُت على ع هِد رسوِل اَّللَِّ 
   "؟كنتِ 

 

 . 3/204النهاية يف غريب احلديث ( 59) 
 . 1/276شرح سنن ابن ماجه للسيوطي  ( 60) 



57 
 

   !ن أحدٍ ِه وصوتِه مِ مثل  قراءت مل أمسعْ  ،ن أصحاِبك  كنُت أستمُع قراءة  رجٍل مِ   :قلتُ 
  ،ذيفةَ حُ ّب  أهذا ساملٌ موىَل " :فقال مثَّ التفت  إيلَّ  ، حىتَّ استمع  ل هُ  ، وقمُت مع هُ  ،فقام   :قالت

 ". احلمُد َّللَِّ الَّذي جعَل يف أمَّيت مثَل هذا
 

( 5001( وصححُه يف صحيح سننه، املستدرك على الصحيحني )1338سنن ابن ماجه )
 خيرجاه.وقال: صحيٌح على شرِط الشيخني ومل 

 
ُن عتبة  سامل مول  أيب ُحذيفة أحُد السابقني األولني. موالتُه امرأٌة من األنصار. وكان ُحذيفة ب

قباء، فيهم أبو بكر  بِن ربيعة قد تبنَّاه... أمَّ ساملٌ رضي  هللا عنه املهاجرين األولني يف مسجِد 
 .(61)وعمر. وكان أكثرهم قرآانً 

 
(33 ) 

 استفتاح الصالة 
 

 ُجبري بُن ُمطعم قال:عن 
 

هللُا أكرَبُ   ، كبريًاهللُا أكرَبُ ": دخ ل الصًَّلة  قالحني ه وسلَّم رسوُل هللِا صلَّى هللُا علي رأيتُ 
ُسبحاَن هللِا ُبكرًة   .احلمُد هلِل كثريًا ،احلمُد هلِل كثريًا ،احلمُد هلِل كثريًا .هللُا أكرَبُ كبريًا، كبريًا 

ِمن بَك أعوُذ اللهمَّ إين  .ُسبحاَن هللِا بُكرًة وأصياًل  ،ُسبحاَن هللِا ُبكرًة وأصياًل  ،وأصياًل 
 . "ونَ ْفِخه  هِ ثِ ونَ فْ  ِمن ََهْزهِ  ، الشَّيطان
 .ون  ْفثُه: الشِ عرُ  ، الِكرْب  :ن  ْفُخهو  ت ة،وْ    امل :ومه ْزُه  :]بُن مرَّة[ قال عمرو

 
( وذكر  2601( وصححُه الشيخ شعيب على شرطهما، ورقم ) 1780صحيح ابن حبان )

 أن إسناد ُه حسٌن على شرِط مسلم. ولفظُه من املوضِع األخري.
 

 . 3/14اإلصابة يف متييز الصحابة ( 61) 
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 نون. املوتة: املراُد هبا هنا اجل

 وفسَّر  النفخ  ابلِكرْب؛ ألن املتكربِ   يتعاظم، ال سيَّما إذا ُمِدح.
كان الشعُر من ن فِث الشيطان؛ ألنه يدعو الشعراء  املد احني اهلج ائني، املعظِ مني  وإمنا

احملقِ رين، إىل ذلك. وقيل: املراُد شياطنُي اإلنس، وهم الشعراُء الذين خيتلقون كًلًما ال حقيقة   
 .(62)هل

 
(34 ) 
 ربِ  العاملني احلمد هلل

 
 عن ربيعة بن كعب األسلمي قال:

 
ِمن اللَّيِل اهل ِويَّ  عهُ أمسف ، فأُعطيِه و ضوء ه، النَّيبِ  صلَّى هللُا عليه وسلَّم اببِ بِيُت عند  كنُت أ  
َده" يقول: َع هللا ملن محَِ   ." العاَلمنياحلمُد هلِل رب ِ " :يقول من الليلِ  يَّ وِ اهل   "، وأمسعهُ مسَِ

 
 ( وقال: حديٌث حسٌن صحيح.3416سنن الرتمذي )

 
 . (63)اهل ويُّ من الليل: احلنُي الطويُل من الزمان

 
(35 ) 

 سبحان هللا بكرة وأصياًل 
 

 عن ابِن عمر قال: 

 

 . 2/333ن املعبود ابختصار من عو ( 62) 
 . 9/255حتفة األحوذي ( 63) 
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 ،ان القوم: هللُا أكرُب كبريً رجٌل مِ  إذ قال   ، هللِا صلَّى هللُا عليه وسلَّمي مع رسولِ بينما حنن نصل ِ 
 .  كرًة وأصيًًل بحان هللِا بُ وسُ  ،واحلمُد هلل كثريًا

   ؟"ن القائُل كلمَة كذا وكذا مَ " : هللِا صلَّى هللاُ عليه وسلَّمرسولُ  فقال  
   .اي رسول  هللا : أانن القومرجٌل مِ  قال  
 ".  فُِتَحْت هلا أبواُب السماء !عِجبُت هلا" :قال

: فما تركُتهنَّ منُذ مسعتُ   .ذلك  قولُ رسول  هللِا صلَّى هللاُ عليه وسلَّم  ي قال ابُن عمر 
 

 (.601صحيح مسلم )
 

(36 ) 
 أمُّ الكتاب 

 
 عن أيب هريرة قال:

 
{ أُمُّ القرآن، وأُمُّ الكتاب،  احْلَْمُد َّلِلَِّ َربِ  اْلَعاَلِمنيَ "}قال  رسوُل هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم: 

 ". والسبُع املثاين
 

( وصححه  1457ن أيب داود )ل: حديٌث حسٌن صحيح، سن( وقا3124سنن الرتمذي )
 صحيح سننه. يف 
 
 

  أمَّ "ى تسمَّ  {احلْ ْمُد َّللَِّ }أمساء، منها أن  القرآنِ  : ولسورِ "جماز القرآن" عبيدة يف أولِ  قال  أبو
  قالُ ويُ  .ةالسور  قبل   ركعةٍ  قرأ هبا يف كل ِ فيُ  ،قراءهتا عادُ وتُ  ،القرآن هبا يف أولِ  بدأُ ألنه يُ  "؛الكتاب 

 .  اه اجلميع.  قبل   كتبُ فتُ  ،هبا يف املصاحف حُ فتت  ألنه يُ  "الكتاب  فاحتةُ "هلا 
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  دِ والتعبُّ  ، على هللا من الثناءِ  ،الشتماهلا على املعاين اليت يف القرآن القرآنِ  أمَّ  يتْ مس ِ  :وقيل
فعل، واشتماهلا  الو  والصفاتِ  الذاتِ  ، وعلى ما فيها من ذكرِ والوعيد والوعدِ  ،والنهي ابألمرِ 

 .  واملعاش املبدأ أو املعادِ  على ذكرِ 
ألهنا   :فقيل ،يف تسميتها ابملثاين  ف  لِ آايت. واختُ  املثاين ألهنا سبعُ  ابلسبعِ  الفاحتةُ  يتِ وإمنا مس ِ 

هلذه   تْ ثني  ألهنا استُ  : هبا على هللا تعاىل. وقيلن  ثْ ألهنا ي ُ  :وقيل ،عادركعة، أي تُ   يف كل ِ نَّ ث  ت ُ 
  .(64)على من قبلها مل تنزلْ  ،مةاأل
 

(37 ) 
 صالة التسبيح 

 
 عن ابن عباس:

 
  أاَل  ،اي عمَّاهُ  ،اي عباسُ " :للعباِس بِن عبِد املطلب أنَّ رسول  هللِا صلَّى هللُا عليِه وسلَّم  قال  

  عشَر خصاٍل إذا أنت فعلَت ذلك غفرَ  أال أفعُل بكَ  ؟أحُبوك أال ؟أمَنُحك أال ؟كيُأعط
:  ِسرَُّه وعالنيَته ،وكبريَه صغريَهُ  ،َدهمْ وعَ  خطَأهُ  ،وحديَثه قديَهُ  ،وآخَره َلهُ أوَّ  : ذنَبك هللُا لكَ 

  .خصال عشرَ 
فإذا فرغَت من القراءِة يف  ،تقرأُ يف كلِ  ركعٍة فاحتَة الكتاِب وسورةً  ،أن ُتصلِ َي أربَع ركعات

مخَس عشرَة  ،إال هللاُ وهللا أكربُ  وال إلهَ  سبحان هللِا واحلمُد هلل  :قائٌم قلتَ  ِل ركعٍة وأنتَ أوَّ 
ِوي  هتَ  َث ،من الركوِع فتقوهُلا عشًرا َث ترفُع رأَسكَ  ،راكٌع عشًرا  فتقوهُلا وأنتَ  َث تركعُ  ،مرةً 

َث تسجُد  ،من السُّجوِد فتقوهُلا عشًرا  َث ترفُع رأَسكَ  ، ساجٌد عشًرا ساجًدا فتقوهُلا وأنتَ 
 يف كلِ  ركعٍة تفعلُ  ،وسبعون فذلك مخسٌ  ، فتقوهُلا عشًرا َسكَ َث ترفُع رأ  ، ا عشًرافتقوهلُ 
مل تفعْل ففي   فإنْ  ،إن استطعَت أن ُتصلِ َيها يف كلِ  يوٍم مرًة فافعلْ  ،يف أربِع رَكعاتٍ  ،ذلك

مل   فإنْ  ،مل تفعْل ففي كلِ  سنٍة مرةً  فإنْ  ،ففي كلِ  شهٍر مرةً  مل تفعلْ  فإنْ  ،كلِ  ُُجعٍة مرةً 
 ". َك مرةُمرِ تفعْل ففي عُ 

 

 . 8/156ابختصار من فتح الباري ( 64) 
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(  1386( وصححه يف صحيح سنن أيب داود، سنن ابن ماجه )1297سنن أيب داود )

 وصححه يف صحيح سننه أيًضا. واللفُظ من األول.
 

 أمنحك: أعطيك  منحة.
 واحلباء: العطية. 

 .(65)  وعشُر اخلصاِل هي أنواُع الذنوب، املنحصرُة يف قوله: أولُه وآخره.. 
 

(38 ) 
 غراس اجلنة

 
  مسعود قال: ابنِ عن 

  

إبراهيَم ليلَة ُأْسِرَي ّب، فقال: اي  َلِقيُت قال  رسوُل هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم: "
ا ِقيعاٌن،  بُة الرتبَِة، عَ هم أنَّ اجلنَة طي ِ وَأخربِْ  السالمَ  مينِ   كأُمَّتَ  أْقِرئْ  ،حُممَّدُ  ْذبُة املاِء، وأَّنَّ

 ".  هللاُ، وهللاُ أكرب إال     هلِل، وال إلهَ سبحاَن هللِا، واحلمدُ  :وأنَّ ِغراَسها
 

( وقال: حديٌث حسٌن غريب. وحسَّنُه له يف صحيِح اجلامِع 3462السنن )رواُه الرتمذي يف 
 (.5152الصغري )

 
 قيعان: أرٌض مستويٌة خاليٌة من الشجر.

 شجارِ عن األ خاليةٌ  اجلنةِ  على أن أرض   ألنه يدلُّ  ؛إشكال يف هذا احلديثِ  :قال الطييب
نَّاٌت َت ْرِي } :تعاىل   قولهُ  ويدلُّ  ،والقصور ا اأْل هْن ارُ ج  [ على أهنا 11{ ]سورة الربوج: ِمْن حت ِْته 

   .أغصاهنا ابلتفافِ  ةِ املظلَّ  ألشجارها املتكاثفةِ  جنةً  يتْ ألهنا إمنا مس ِ  ؛عنها  خاليةٍ  غريُ 

 

 . 124/ 4ينظر عون املعبود  (65) 
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 أعمالِ  ا حبسبِ ا وقصورً فيها أشجارً  لهِ بفض  أوجد  مث إن هللا تعاىل   ، أهنا كانت قيعاانً  :واجلواب 
 له من العملِ  ق  لِ ما خُ لِ  هُ ر  سَّ  ل مَّا يمث إنه تعاىل   .عمله به بسببِ  ما خيتصُّ  عاملٍ  لكل ِ  ،العاملني

 .بعلى املسب ِ  ا للسببِ إطًلقً  ،اجمازً  لتلك األشجارِ  كالغارسِ   هُ جعل   ،بذلك الثواب  نال  لي  
   .انتهى

 ؛والقصور من األشجارِ ي الكل ِ  على اخللو ِ  يف احلديثِ  ا أبنه ال داللة  أيضً  وأجيب   قال  القاري:
  لينغرس   ، بًل غرس واسعةٌ  منها أمكنةٌ  وما عداهُ  ، أن أكثرها مغروسألن معن كوهنا قيعاانً 

عن تلك  بُ ها املسبَّ وغرسُ  ،الذي بًل سبب ها األصليُّ غرسُ  ز  ويتمي َّ  ،بتلك الكلمات 
 .(66)الكلمات 

 
(39 ) 

 غراس آخر 
 

 عن أيب هريرة:
 

اي أاب هريرَة ما الذي  "  :فقال ،ًسارْ غ   سُ غرِ ي   مرَّ به وهو أن رسول  هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم  
  "؟تغرسُ 
  .راًسا يلغِ  :قلتُ 
   "؟من هذا لكَ  راٍس خريٍ أال أدلَُّك على غِ " :قال
   .ى اي رسول  هللابل   :قال
بكلِ  واحدٍة   لكَ  سُ يُغرَ  ، وهللُا أكربُ  ،وال إلَه إال هللاُ  ،هللِ واحلمُد  ،بحاَن هللاِ سُ  :قل" :قال

 ".شجرٌة يف اجلنة
 

(، وصححُه له يف صحيح سننه، املستدرك على الصحيحني 3807سنن ابن ماجه )
 ( وقال: صحيح اإلسناِد ومل خيرجاه، وله شاهٌد عن جابر.1887)

 

 . 9/303حتفة األحوذي  (66) 
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(40 ) 
 أسلم واحلمد هلل 

 
 :عن أنس رضي  هللا عنه قال

 
ِدُم النيبَّ صلَّى هللُا عليه وسلَّمهكان غًلٌم ي   النيبُّ صلَّى هللُا عليه وسلَّم   فم ِرض، فأاتهُ  ،وِديٌّ خي 

 .  "أسِلمْ " : أِسه، فقال لهعند  ر  د  فقعي عوُده، 
  .صلَّى هللاُ عليه وسلَّم، فأسل موهو عنده، فقال له: أِطْع أاب القاسِم  إىل أبيهِ  ر  فنظ

 . "من النار  هُ احلمُد هلِل الذي أنقذَ "وهو يقول:  ى هللاُ عليه وسلَّم   صلَّ النيبُّ  فخرج  
 

 (.1290صحيح البخاري )
 

 ويف احلديِث جواُز استخداِم املشرك، وعيادتُه إذا مرض.
 .(67) وفيه ُحسُن العهد، واستخداُم الصغري..

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 . 3/221فتح الباري  (67) 
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 ًثلثًا
 )ال إله إال هللا( 

 
(1 ) 

 الكالم إىل هللا أحبُّ 
 

 عن مسرة بن ُجندب قال:
 

أحبُّ الكالِم إىل هللِا أربٌع: سبحاَن هللِا، واحلمُد هلِل،  قال  رسوُل هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم: "
 أبيِ هنَّ بدأَت.   ضرُّكَ إال هللاُ، وهللاُ أكرُب. ال يَ  وال إلهَ 

فإنك تقوُل: أَثَّ ُهَو؟ فال  َيسارًا، وال َرابًحا، وال ََنيًحا، وال أفلَح،  وال ُتسمِ نيَّ غالَمكَ 
 .  "فيقوُل: ال ، يكونُ 

 .  إمنا هنَّ أربٌع. فًل تزيدنَّ عليَّ 
 

 (.2137صحيح مسلم )
 

قال  اإلماُم النوويُّ رمح ُه هللا: هذا حمموٌل على كًلِم اآلدمي، وإال فالقرآُن أفضل. وكذا قراءُة  
ثوُر يف وقٍت أو حاٍل وحنِو ذلك،   أفضُل من التسبيِح والتهليِل املطلق. فأما املأالقرآنِ 

 .(68)فضل. وهللا أعلمفاالشتغاُل به أ
 .(69)وكذا قال  القاضي البيضاوي: الظاهُر أن املراد  من الكًلِم كًلُم البشر

 

 . 17/49شرح النووي على صحيح مسلم  (68) 
 . 11/207ذكره له ابن حجر يف فتح الباري  (69) 
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، تقصُد معناه. قلت: املقصوُد من الكًلِم معناُه ومضمونه، فعندما تقول: هذا كًلٌم حسن
 د. وهللا أعلم.نزيه  هللا تعاىل  وشكر ُه أفضُل ما يُقاُل ويُعت قفيبق ى الكًلُم على ظاهره، وهو أن ت

 
(2 ) 

 أفضل الدعاء 
 

 عن جابر بن عبدهللا رضي  هللا عنهما قال: 
 

هللا، وأفضُل الدعاِء  أفضُل الذ ِكِر ال إله إال  مسعُت رسول  هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم  يقول: "
 ". احلمُد هلل

 
( ولفظهما  3800سنن ابن ماجه )ال: حديٌث حسٌن غريب، ( وق3383سنن الرتمذي )

 (.1104سواء. وحسَّنُه يف صحيح اجلامع الصغري )
 

  هُ حبُّ  أو أالكًلمِ  نه أفضلُ  على بعضها أق  طلِ أُ إذا  ن هذه األذكار  أ  :القرطيب مبا حاصله مجع  
إىل  الكًلمِ  حبُّ "أ :ممسرة عند مسل  حديثِ  بدليلِ  ،خواهتاأإىل  تْ إذا انضمَّ  فاملرادُ  ،إىل هللا

  ". وهللا أكرب ،ال هللا، وال إله إهلل واحلمدُ  ،سبحان هللا :بدأت  هنَّ أبي ِ  ك  ال يضرُّ  ،هللا أربع
ن حاصلها  أل في؛على بعضها ك من اقتصر   فيكونُ  ،يف ذلك ابملعن   كتفىن يُ أ وحيتملُ 
 .(70)ههزَّ فقد ن هُ م  ومن عظَّ  ،مهفقد عظَّ   هُ ه  ومن نزَّ  ،والتنزيه التعظيمُ 

  ال مياثلهُ  والتوحيدُ  ،التوحيد  ألهنا كلمةُ  "ال إله إال هللا" الذكرِ  أفضلُ قال  املباركفوري رمح ُه هللا: 
  تزكيةً  وأشدُّ  ،ى للغريوأنف   ، مع هللا للقلبِ  واإلميان، وألهنا أمجعُ  بني الكفرِ  وهي الفارقةُ  ،شيء

 .(71)للشيطان وأطردُ  ،النفس من خبثِ  للخاطرِ  وتنقيةً  ،للباطن وتصفيةً  ،للنفس

 

 . 11/207فتح الباري  (70) 
 . 9/229ة األحوذي حتف  (71) 
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 أفضل   احلمدُ  ل  عِ إمنا جُ قال  السيوطي رمح ُه هللا متصرًا من الطييب:  :هلل احلمدُ  الدعاءِ  فضلُ أو 
فإن من  ، هلل يشملها واحلمدُ  ، حاجته ن يطلب  أو  ، هللا عن ذكرِ  عبارةٌ  ألن الدعاء   ؛الدعاء

ْرُُتْ } :تعاىل قال   ،مزيد طلبُ  ةِ على النعم واحلمدُ  ،على نعمة هللا إمنا حيمدهُ  محد   ل ِئْن ش ك 
نَُّكمْ   .(72) [7{ ]سورة الرعد:  أل  زِيد 

 
(3 ) 

 اصطفاء كالم
 

 وأيب هريرة:عن أيب سعيد اخلدري، 
 

: ُسبحاَن  اصطَفى من الكالِم أربًعا عزَّ وجلَّ إنَّ هللَا عن النيبِ  صلَّى هللا عليه وسلَّم  قال: "
   ."ربُ ، وهللاُ أكِإلَه إالَّ هللاُ   هللِا، واحلمُد هلِل، وال

سيِ ئة.   عشرونَ  حَسنًة، وُحطَّ عنهُ  ونَ ر عش هبا  لهُ  ُكِتَبتْ  ، َمْن قال: ُسبحاَن هللاِ و " قال:
: احلمُد  لذلك، وَمْن قا ِمثلُ ف ، ذلك. وَمْن قال: ال ِإلَه إالَّ هللاُ  ِمثلُ فوَمْن قال: هللاُ أكرُب، 
ثالثوَن  هبا وُحطَّ عنُه  ،حَسنةً  ثالثونَ  هبا لهُ  ُكِتَبتْ  ،ه نَ ْفسِ ن ِقَبلِ هلِل ربِ  العاَلمني، مِ 

 ". سيِ ئة
 

 (.1718(. وصححُه يف صحيح اجلامع الصغري )8079)رواُه أمحد يف املسند  

 
(4 ) 

 أَحبُّ من الدنيا 
 

 عن أيب هريرة  قال:
 

 

 . 1/270شرح سنن ابن ماجه  (72) 
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،  احلمُد هلل، وال إلَه إال  هللاََلْن أقوَل: ُسبحاَن هللا، و قال  رسوُل هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم: "
 ". وهللا أكرب، أحبُّ إيلَّ م ا طلعْت عليه الشمس

 
 (. 2695صحيح مسلم )

 
 .(73): أي من الدنيا وما فيها من األمواِل وغريهامم ا طلعْت عليه الشمس

 
(5 ) 

 ما أثقلهنَّ يف امليزان! 
 

م قال: حدَّثين أبو ُسلم ى راعي رسوِل هللا صلَّ  ى هللا عليه وسلَّم، ولقيتُه ابلكوفِة  عن أيب سًل 
 يف مسجدها، قال: 

 
ما أثَقَلهنَّ  -بيِده خبَْمٍس  وأشارَ  -َبٍخ َبٍخ " مسعُت رسول  هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم  يقول:

 للمرِء  والوَلُد الصَّاحلُ يُتوَّفَّ  .وهللاُ أكرَبُ   ، وال إلَه إالَّ هللاُ  ،واحلمُد هللِ  ، ُسبحاَن هللاِ  ! يف امليزان
 ". حتِسُبهاملسلِم فيَ 

 
(، وصحح الشيخ شعيب إسناد ُه على شرِط الشيخني، املستدرك  833صحيح ابن حبان )

 ( وقال: صحيح اإلسناد ومل خيرجاه. واللفُظ لألول. 1885على الصحيحني )
 

 .(74)بٍخ بٍخ: معناها تفخيُم األمِر واإلعجاُب به
 

 

 

 . 40/ 10حتفة األحوذي  (73) 
 . 5/397فتح الباري ( 74) 
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(6 ) 
 كلمة التقوى 

 
كعب:  عن ُأيبِ  بن ِ

 
ال إله  [ قال: "26" ]سورة الفتح: {َوأَْلَزَمُهْم َكِلَمَة الت َّْقَوى"}عن النيبِ  صلَّى هللا عليه وسلَّم: 

 ". إال هللا
 

(  218( وقال: حديث غريب. واللفُظ له. صحيح ابن حبان )3265سنن الرتمذي )
حيٌح على  ( وقال: ص3717وصحح الشيخ شعيب إسناده، املستدرك على الصحيحني )

 .(2603. وصححه يف صحيح اجلامع الصغري )خيرجاه الشيخني ومل شرط
 

(7 ) 
 وصية نوح عليه السالم

 
 عن عبدهللا بن عمرو قال: 

 
  هُ ا حضرتْ م   ل ، مى هللا عليه وسلَّ ا صلَّ هللا نوحً  إن نيبَّ قال  رسوُل هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم: "

   : عن اثنتني وأَّناكَ  ،ابثنتني كَ الوصية: آمرُ  عليكَ  البنه: إين قاص   قالَ  الوفاةُ 
 ،ةفَّ يف كِ  نَ عْ ضِ السبع، لو وُ  نيَ ضِ واَلرَ  ،السبعَ  واتِ ابال إله إال هللا، فإن السم كَ آمرُ 
  نيَ ضِ واَلرَ  ،السبعَ  واتِ ا، ولو أن السمهبن   تْ جحَ رَ ل ،ةفَّ ال إله إال هللا يف كِ  تْ عَ ضِ ووُ 

   .ال هللاال إله إ متهنَّ صَ لقمبهمة،  لقةً حَ  كنَّ   ،السبعَ 
   كلُّ شيء.  قُ رزَ وهبا يُ  ،شيء كل ِ   فإَّنا صالةُ  ، وسبحان هللا وحبمده

 ". رْب والكِ  ،عن الشرك  وأَّناكَ 
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(، 426( ومنه لفظه، وصححه يف صحيح األدب املفرد )548األدب املفرد للبخاري )
( 154( وصحح الشيخ شعيب إسناده، املستدرك على الصحيحني )7101مسند أمحد )

 ح اإلسناد ومل خيرجاه. وقال: صحي
 

(8 ) 
 الكفة الراجحة

 
 عن أيب سعيد اخلدري:

 
به   ين شيًئا أذُكُركَ علِ مْ  ،موسى: اي رب ِ  قالَ صلَّى هللا عليه وسلَّم  أنه قال: "عن رسوِل هللا 

   .به وأدعوكَ 
   . قال: ُقْل اي موسى: ال إلَه إالَّ هللا

   .يقوُل هذا  كلُّ عباِدكَ   ، قال: اي رب ِ 
   .  إلَه إالَّ هللاْل: القال: قُ 

ا ُأريُد شيًئا تَ     .صُّين بهقال: إمنَّ
وال إلَه إالَّ هللُا يف   ،نَي السَّبِع يف ِكفَّةَرضِ لو أنَّ أهَل السَّمواِت السَّبِع واَلَ  ،موسى قال: اي 

 ". ماَلْت هبم ال إلَه إالَّ هللا ،ِكفَّة
 

ومنه لفظه، املستدرك على  ( وحسَّن الشيخ شعيب إسناده، 6218صحيح ابن حبان )
 خيرجاه. حديث صحيح اإلسناد ومل  ( وقال:1936الصحيحني )

 
(9 ) 

 اإلخالص يف كلمة اإلخالص
 

 عن أيب هريرة رضي  هللا عنه قال:



70 
 

 
"ما قاَل عبٌد ال إله إال هللا قطُّ َملًصا، إال فُتحْت له  قال  رسوُل هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم:

 تُفِضَي إىل العرش، ما اجَتنَب الكبائر".  أبواُب السماِء حىت 
 

وقال: حديٌث حسٌن غريب، وحسَّنه يف صحيح اجلامع الصغري ( 3590سنن الرتمذي )
(5648.) 
 

 ملًصا: أي من غرِي رايٍء ومسعة، ومؤمًنا غري  منافق.
 تُفضي: تصل.

قال  الطييب: املراُد من ذلك سرعُة القبول، واجتناُب الكبائِر شرٌط للسرعة، ال ألجِل الثواِب 
 والقبول.

كماِل الثواِب وأعل ى مراتِب القبول؛ ألن السيئة  ال حُتِبُط احلسنة، بل  قال  القاري: أو ألجِل  
 .(75)احلسنُة ُتذِهُب السيئة

 
(10 ) 

 تصديُق الربِ  العبدَ 
 

 د اخلدري وأيب هريرة قاال:عن أيب سعي
 

 ،ربُّه هُ صدَّقَ  ، العبُد: ال إلَه إالَّ هللُا وهللُا أكرَبُ  إذا قالَ قال  رسوُل هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم: "
   .ال إلَه إالَّ أن وأن أكرَبُ  ،عبدي قال: صَدقَ 

   . إلَه إالَّ أن وحديال ،عبدي قال: صَدقَ  ،ربُّه هُ صدَّقَ  ،وإذا قال: ال إلَه إالَّ هللاُ وحَده
ال إلَه إالَّ أن ال   ، عبدي قال: صَدقَ  ، ربُّه هُ صدَّقَ  ،وإذا قال: ال إلَه إالَّ هللُا ال شريَك له

   .شريَك يل
 

 . 36/ 10حتفة األحوذي  (75) 
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ال إلَه إالَّ أن يَل   ،عبدي قال: صَدقَ  ،ربُّه هُ صدَّقَ  ، ُمْلكُ  وإذا قال: ال إلَه إالَّ هللُا له ال
   .ْلُك ويَل احلمدُ  ُ امل
َة إالَّ ابهللِ و  ال إلَه   ،عبدي : صَدقَ وقال ربُّهُ  هُ قَ صدَّ  ،إذا قال: ال إلَه إالَّ هللاُ ال َحْوَل وال قوَّ

َة إالَّ ّب  ". إالَّ أن وال َحْوَل وال قوَّ
 

( 8( وصحح الشيخ شعيب إسناده، املستدرك على الصحيحني )851صحيح ابن حبان )
( وصححه يف 3794حني، سنن ابن ماجه )وقال: حديٌث صحيح مل خيرَّْج يف الصحي

 ( وصحح الشيخ حسني أسد إسناده. 1258)صحيح سننه، مسند أيب يعلى 
 

 . (76). وهذا أبل ُغ من أن يقول: صد قت  ال إله  إالَّ أان وأان أكرب ُ صدَّق ُه ربُّه: أي قرَّر ُه، أبْن قال: 
 

(11 ) 
 جزاء ال إله إال هللا 

 
الرَّْحل،  صلَّى هللا عليه وسلَّم، ومعاُذ بُن جبٍل رديفُه على عن أنس بِن مالك، أن نيبَّ هللا

 قال:
   ".اذعَ  مُ ايَ "

  .يك عد  لبَّيك  رسول  اَّللَِّ وس   :قال
   ".اذعَ  مُ ايَ " :قال
  .يك عد  لبَّيك  رسول  اَّللَِّ وس   :قال
   ".اذعَ  مُ ايَ " :قال
  .يك عد  لبَّيك  رسول  اَّللَِّ وس   :قال
ى  لَ ُه اَّللَُّ عَ رَّمَ إالَّ حَ  ،ولُهسُ رَ ُدُه وَ بْ مًَّدا عَ أنَّ حمَُ وَ  ، َه إالَّ اَّللَّ  إلَ اَل  ُد أنْ هَ شْ ٍد يَ بْ عَ  نْ ا مِ مَ " :قال
   ". رِ النَّا

 

 . 9/274حتفة األحوذي  (76) 
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  ؟بشرواست  في    هبا الناس  خربُ أفًل أُ  ،اي رسول  اَّللَّ  :قال
   ". واتَِّكلُ إًذا ي َ " :قال

ًا فأخرب  هبا معاذٌ   .(77)عند  موتِه أتمثُّ
 

 ( ومنه لفظه.32(، صحيح مسلم )128لبخاري )صحيح ا
 

ًا: أي خشية  اإلمِث بكتماِن العلم.  أتمثُّ
قال  احلافُظ ابُن حجر: كان النهُي للمصلحِة ال للتحرمي، فلذلك أخرب  به معاذ، لعموِم اآليِة 

 .(78)ابلتبليغ. وهللا أعلم
  ، كلوا  يتَّ لئًل   الناسِ  من تبشريِ  معاذٍ  من منعِ  ذُ يؤخ   :العلماء قال   ما ملخصه: رجب بنُ ا وقال  

وقد مسعها   ،هبا هم عن املرادِ فهمُ   يقصر  لئًل   ، الناس يف عمومِ  تشاعُ  ال  الرخصِ  أحاديث  ن أ
ن  أ  نُ فًل يؤم   هُ منزلت   ا من مل يبلغْ فأم   ،جل  و  هلل عزَّ  وخشيةً  ا يف العملِ ال اجتهادً  إدْ فلم يزد   معاذٌ 

 .(79)  ...خلربهذا ا  على ظاهرِ كااًل ات ِ  ،يقصر
 

(12 ) 
 أيسر وأفضل 

 
 سعد بِن أيب وقَّاص:عن 

 
فقال:  ،أنَّه دخ ل مع رسوِل هللِا صلَّى هللاُ عليه وسلَّم على امرأٍة يف يِدها نًوى أو حًصى ُتسبِ حُ 

 ،يف السَّماء أاَل ُأخرِبُِك مبا هو أيَسُر عليِك ِمن هذا وأفَضُل؟ ُسبحاَن هللِا عدَد ما خَلقَ "
  وهللُا أكرَبُ ِمْثلَ  . بحاَن هللِا عدَد ما هو خالقوسُ  ، يف اَلرض هللِا عدَد ما خَلقَ  وُسبحانَ 

 

 . 65/ 17، 1/240شرح النووي على صحيح مسلم  (77) 
 . 1/228فتح الباري  (78) 
 . 11/340ذكره ابن حجر يف فتح الباري   (79) 
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َة إالَّ ابهلِل ِمْثلَ  .ذلك وال إلَه إالَّ هللُا ِمْثلَ  .ذلك واحلمُد هلِل ِمْثلَ  .ذلك   وال َحْوَل وال قوَّ
 ". ذلكَ 

 
، املستدرك على (، وصحح الشيخ شعيب إسناد ُه على شرِط مسلم837صحيح ابن حبان )

 (.2009)الصحيحني 
 

وهللا أكرُب مثل  ذلك: بنصِب "مثل "، والتقدير: هللُا أكرُب عدد  ما خلق  يف السماء، وهللُا أكرُب  
 .(80) عدد  ما خلق  يف األرض...

 
(13 ) 

 عشر مرات فقط!
 

 عن أيب أيوب األنصاري قال:
 

هللُا وحَدُه ال شريَك له، له  ال إلَه إال   َمن قاَل:قال  رسوُل هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم: "
ال ُملُك وله احلمُد وهو على كلِ  شيٍء قدير، عشَر ِمرار، كان كمن أعتَق أربعَة أنفٍس من  

 ". وَلِد إمساعيل
 

 (.2693صحيح مسلم )
 

(14 ) 
 هتليل وتسبيح وحتميد 

 
 عن أيب هريرة:

 

 . 13/ 10األحوذي  ينظر حتفة( 80) 
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له، له   ال شريكَ  هُ  هللُا وحدَ إال   ل: ال إلهَ ن قامَ أن رسول  هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم  قال: "

  ،شِر رقابعَ  ْدلَ كانْت له عَ   ،شيٍء قدير، يف يوٍم مائَة مرة احلمُد وهو على كل ِ  امللُك ولهُ 
ذلك،  يوَمهُ  رزًا من الشيطانِ وكانت له حِ  ،ئةْت عنه مائُة سي ِ يَ وحمُِ  ،بْت له مائُة حسنةتِ وكُ 

 أكثَر من ذلك.    أحٌد عملَ جاَء به إال  ا  م  سي. ومل أيِت أحٌد أفضلَ حىت يُ 
ِد  بَ ولو كانْت مثَل زَ  طاايهُ هللِا وحبمِده، يف يوٍم مائَة مرة، ُحطَّْت خَ  ن قال: سبحانَ ومَ 

 ". البحر
 

 ( واللفُظ له.2691(، صحيح مسلم )3119صحيح البخاري )
 

 عدل  عشِر رقاب: أي ثواب  عتِق عشِر رقاب.
 .(81) من غوائلِه ووساوسهحفظًا  حرزًا من الشيطان: أي

ن م   يف هذا احلديثِ  املذكورُ  هذا األجرُ  أنه حيصلُ  احلديثِ  إطًلقِ  وظاهرُ قال  اإلماُم النووي: 
 يف جمالس، أو بعضها أول   أو متفرقةً  متواليةً  هُ قال   يف يومه، سواءٌ  مرةٍ  مائة   هذا التهليل   قال  

ا له يف حرزً  النهار، ليكون   يف أولِ  هبا متواليةً  يت  أن أي األفضل   وبعضها آخره، لكنَّ  النهارِ 
  .(82) ههنار  مجيعِ 

 
(15 ) 

 كيف تتساقط الذنوب؟ 
 

 عن أنس:
 

 

 . 9/307ينظر حتفة األحوذي  (81) 
 . 17/17شرح النووي على صحيح مسلم ( 82) 
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ا بعصاه ، مرَّ بشجرٍة ايبسِة الور قِ  صلَّى هللُا عليِه وسلَّم   رسول  هللاأن    ، الور قُ  ناثر  فت   ،فضر هب 
ن لُتَساِقُط مِ  ،وهللُا أكربُ  ، وال إله إال هللاُ ، واحلمُد هلل ، وسبحاَن هللاِ  ، هللِ  احلمدُ  : إن" :فقال

 ". الشجرةهذه نوِب العبِد كما َتَساَقَط َوَرُق ذُ 
 

 (.1601( وقال: حديٌث غريب. وحسَّنُه يف صحيح اجلامع الصغري )3533سنن الرتمذي )
 

 . (83)اسِم )إنَّ(، وخربها "لُتساقط"ذكر  الطييب أن هذه الكلماِت كلَّها ابلنصِب على 
  الكلماِت من املصدرين السابقني.تُ وقد ضبط

 
(16 ) 

 سبحان هللا وتبارك هللا 
 

 عن علي بن أيب طالب رضي  هللا عنه قال:
 
ال إلَه إال هللُا احلليُم  " :أقول أن ك ْربٌ  يب نزل   لَّمين رسوُل هللِا صلَّى هللُا عليِه وسلَّم  إذاع

 ". واحلمُد هلِل ربِ  العاملني ، العرِش العظيمبحاَن هللِا وتبارَك هللاُ ربُّ  سُ  ،الكريُ 
 

( وقال الشيخ شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، املستدرك 701مسند أمحد )
 ( وقال: صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه. واللفُظ لألول.1873على الصحيحني )

 
 لقد أرسلُت إليك  وأان رمح ُه هللا: أرسل  إيلَّ احلج اج، فقلتهن، فقال: وهللاقال  احلسن البصريُّ 

 .(84)أريُد أن أقتلك، فألنت  اليوم  أحبُّ إيلَّ من كذا وكذا. وزاد  يف لفظ: فس ْل حاجتك 
 

 

 . 9/361حتفة األحوذي  (83) 
 . 11/147فتح الباري ( 84) 
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(17 ) 
 سبحان هللا رب العرش العظيم 

 
 عن ابِن عباس:

 
             ال إَلَه إالَّ " :كان  يقوُل عند  الكربِ أنَّ النيبَّ صلَّى هللا عليه وسلَّم  

سبحاَن اَّللَِّ ربِ  السَّمواِت السَّبِع   ، سبحاَن اَّللَِّ ربِ  العرِش العظيمِ  ،ُ الكري احلليمُ  اَّللَُّ 
  ".الكري وربِ  العرشِ 

 

 . فيها ُكلِ ها "،اَّللَُّ ال إَلَه إالَّ " :قال  و كيٌع مرَّةً 
 

 ( وصححه يف صحيح سننه. وأصله يف الصحيحني.3883سنن ابن ماجه )
 

(18 ) 
 املعافاة

 
 عائشة  قالت:عن 

 
اللهمَّ عاِفين يف جسدي، وعاِفين يف بصري،  كان رسوُل هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم  يقول: "

الكري، ُسبحان هللا ربِ  العرِش العظيم، احلمُد  واجعلُه الوارَث مين، ال إله إال هللا احلليُم 
 ". هلِل ربِ  العاَلمني 

 
 سد أن رجالُه ثقات. (، وذكر  الشيخ حسني أ4690مسند أيب يعلى )

 
  .واألمراض ن مجيِع األسقامِ املعن: احفظهما م ،وعاِفين يف بصري اللهمَّ عاِفين يف جسدي
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  .ا إىل أن أموت ا سليمً صحيحً  البصر   بقِ : أي ا قال اجلزري يف النهاية  ،مين الوارث   واجعلهُ 
يف  ر  على من قصَّ  بنقمتهِ  لُ فًل يعاجِ  ،ابلعقوبة لُ أي الذي ال يعج ِ  :ال إله إال هللا احلليم

   .طاعته
 .(85)قاملطل   وهو الكرميُ  ،عطاؤه دُ نف  املعطي الذي ال ي   هو اجلوادُ  :الكرمي

 
(19 ) 
 هللا رب العاملنيسبحان 

 
 عن سعد بِن أيب وق اص قال:

 
 فقال: علِ ْمين كًلًما أقولُه.  هللِا صلَّى هللاُ عليِه وسلَّم   أعرايبٌّ إىل رسولِ  جاء  
هللِا   سبحانَ  ، كثريًا  واحلمُد هللِ  ،أكرُب كبريًا له، هللاُ  ال شريكَ  هُ ُقل: ال إله إال هللاُ وحدَ " :قال

   ".ربِ  العاَلِمني، ال حوَل وال قوَة إال ابهلِل العزيِز احلكيم
 ؟  فما يل ،يبِ  : فهؤالِء لر قال
 ". اغفْر يل وارمْحين واهِدين وارزْقين ُقل: اللهمَّ " :قال

 
 (.2696) صحيح مسلم

 
اهلدى، وما   ك  ما يف هذه األخبار: اللهم اهدين، اللهم إين أسألُ  كلُّ قال  ابُن حبَّان رمح ُه هللا:  

 املؤمنُ  أن يؤمن   فيه، إذ حمالٌ  ى والزايدةُ على اهلد   هبا الثباتُ  ريد  إمنا أُ  ،شبهها من األلفاظيُ 
 . (86)ذلك  هللا قبل   وقد هداهُ  الزايدةِ  بسؤالِ 

 
 

 

 . 317/ 9ابختصار من حتفة األحوذي ( 85) 
 . (946صحيح ابن حبان ) (86) 
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(20 ) 
 د أال  إله إال  هللا... أشه

 
 عن ابن عباس:

 
من أهِل  سفهاء   فسمع   ،رقي من هذه الريحوكان ي   ،كان من أ ْزِد ش نوء ة، و مكة   ماًدا قدم  ضِ أنَّ 

 .  على يدي هللا  ي شفيهِ  فقال: لو أين رأيُت هذا الرجل  لعلَّ  ،ًدا جمنونٌ مكة  يقولون: إنَّ حممَّ 
فهل   ،ن شاءم   شفي على يديَّ وإنَّ هللا  ي   ،رِقي من هذه الريحإين أ   ،دُ فقال: اي حممَّ  هُ لِقي  ف :قال

 لك؟ 
هللُا فال   ِدهِ هْ ن ي َ مَ  ،ستعيُنهونَ  ُدهُ مَ نَ  ،إنَّ احلمَد هلل: "مرسوُل هللِا صلَّى هللُا عليه وسلَّ  فقال  
وأنَّ   ،له  شريكَ ال  هُ ال إله إال هللُا وحدَ  وأشهُد أنْ  ، ن ُيضِلْل فال هادَي لهومَ  ،لَّ لهُمضِ 
 ". ا بعدُ ورسولُه. أمَّ  ًدا عبُدهُ حممَّ 
 . هؤالء فقال: أ ِعْد عليَّ كلماِتك   :قال

 . ثًلث  مرات  ى هللاُ عليه وسلَّم  هنَّ عليه رسوُل هللِا صلَّ فأعاد  
 ك  فما مسعُت مثل  كلماتِ  ،وقول  السَّحرِة وقول  الشُّعراءفقال: لقد مسعُت قول  الكهنِة  :قال

 . انعوس  البحر ولقد بلْغن   ،ؤالءه
 . على اإلسًلم ابيِْعك  أُ  فقال: هاِت يد ك   :قال
 ".  وعلى قوِمك: " يه وسلَّمرسوُل هللِا صلَّى هللاُ عل  فقال   ،فباي عه :قال

 ...قال: وعلى قومي
 

 (. وللحديِث بقيَّة.868صحيح مسلم )
 

 ثعلبة  األزدي. ِضماد: هو ابُن 
 : اجلنون. واملراُد ابلريِح هنا
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 .(87)وانعوُس البحر: املشهوُر قاموُس البحر، وهو قعرُه أو جلَّته
 

(21 ) 
 تنبيه.. 
 

 عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال:  
ِت والُعزَّى،  قال رسوُل هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم: " َمْن حلَف منكم فقاَل يف حلفِه: ابلال 

 ". اَل أقاِمْرك، فليتصدَّقْ فليقل: ال إله إال هللا. وَمْن قاَل لصاحبِه: تع
 

 (.1647( واللفُظ له، صحيح مسلم )5942صحيح البخاري )
 

قال اخلط ايب: اليمنُي إمنا تكوُن ابملعبوِد املعظَّم، فإذا حلف  ابلًلِت وحنوها فقد ضاه ى  
، فأُِمر  أن يتدارك  بكلمِة التوحيد.    الكفار 

ال إله إال  :فر، ومن قاهلا جاهًًل أو ذاهًًل يقولُ وقال  ابُن العريب: من حلف  هبا جاد ا فهو كا
نفي عنه ما جر ى به  هللا، يكفِ ُر هللا عنه، ويردُّ قلب ُه عن السهِو إىل الذكر، ولسان ُه إىل احلق ، وي  

 من اللغو. 
  ال  العلماء: أُِمر  ابلصدقِة تكفريًا خلطيئته يف: قفليتصدَّقْ  ْن قال  لصاحبِه: تعال  أقاِمْرك  وم  

 كًلمِه هبذه املعصية. 
 .(88)ُق عليه اسُم الصدقةطل  يُ ويتصدَُّق مبا تيسَّر  مما  

 

(22 ) 
 معجزة نبوية كرية

 
 عن أيب هريرة  قال:

 

 . 156/ 6ينظر صحيح مسلم بشرح النووي ( 87) 
 . 8/612، 107/ 11سلم ينظر شرح النووي على صحيح م (88) 
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كن ا مع النيبِ  يف مسري، قال: فن ِفد ْت أزواُد القوم، قال: حىت همَّ بنحِر بعِض محائلهم، قال:  

 عليها.   هللا   القوم، فدعوت    من أزوادِ  ما بقي   لو مجعت   ،هللا  اي رسول  فقال عمر: 
  واةِ النَّ وذو  :جماهد :وقال" :قال ،بتمره وذو التمرِ  ، هبرُب ِ  ذو الرُب ِ  فجاء   :قال ،ففعل :قال

   . "واهبن  
 ى؟  قلت: وما كانوا يصنعون ابلنو  

 ويشربون عليه املاء.   هُ ون  صُّ قال: كانوا مي  
 هتم. أزود القومُ  حىت مأل   ،فدعا عليها :قال
 هبما عبدٌ  هللاَ  ىهللا. ال يلقَ  وأين رسولُ  ،ال إله إال هللا أنْ  أشهدُ ذلك: "  عند   فقال   :قال
 ". اجلنة فيهما، إال دخلَ  شاك ٍ  غريَ 

 
 ( واللفُظ لألخري. 27(، صحيح مسلم )2352صحيح البخاري )

 
ِمل. ولة، وهي اإلبُل اليت حت   احلمائل: مجُع مح 

قال الشيخ أبو عمرو بن الصًلح: األزودُة مجُع زاد، وهي ال  زود هتم":قوله: "حىت مأل القوُم أ
ُه عندي أن يكون  املراد: حىت مأل القوُم أوعية  أزودهتم،  مُتأل، إمنا مُتألُ هبا أوعيُتها. قال: ووجه 

 فُحِذف  املضاف، وأُقيم  املضاُف إليه مقامه.  
اًدا ابسِم ما فيها، كما يف نظائره. وهللا  وحيتمُل أنه مسَّى األوعية  أزو  قال القاضي عياض:

  أعلم.

بياٌن ملراعاِة املصاحل، وتقدمُي األهمِ  فاألهم ، ويف هذا الذي همَّ به النيبُّ صلَّى هللا عليه وسلَّم، 
  وارتكاُب أخفِ  الضررين لدفِع أضر مها. وهللا أعلم.

هذا فيه    ما بقي  ِمن أزواِد القوم":قوله: "فقال عمُر رضي  هللا عنه: اي رسول  هللا، لو مجعت  
فاضُل فيه، فإْن ظهرْت له  بياُن جواِز عرِض املفضوِل على الفاضِل ما يراُه مصلحًة لي نظر  ال

 مصلحٌة فعله.
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ويف احلديِث عل ٌم من أعًلِم النبوَِّة الظاهرة. وما أكثر  نظائره، اليت يزيُد جمموعها على شرِط 
 .(89)وهللا أعلم القطعي . وقد مجعها العلماء، وصنَّفوا فيها كتًبا مشهورة.صُل العلُم التواتر، وحي  

 
(23 ) 

 اإلخالصاإلخالص يف كلمة 
 

 عن أيب هريرة رضي  هللا عنه قال:
 

"ما قاَل عبٌد ال إله إال هللا قطُّ َملًصا، إال فُتحْت له  قال  رسوُل هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم:
 َي إىل العرش، ما اجَتنَب الكبائر".  أبواُب السماِء حىت تُفضِ 

 
( وقال: حديٌث حسٌن غريب، وحسَّنه يف صحيح اجلامع الصغري 3590سنن الرتمذي )

(5648.) 
 

 ملًصا: أي من غرِي رايٍء ومسعة، ومؤمًنا غري  منافق.
 ي: تصل.تُفض

 ألجِل الثواِب قال  الطييب: املراُد من ذلك سرعُة القبول، واجتناُب الكبائِر شرٌط للسرعة، ال
 والقبول.

قال  القاري: أو ألجِل كماِل الثواِب وأعل ى مراتِب القبول؛ ألن السيئة  ال حُتِبُط احلسنة، بل  
 .(90)احلسنُة ُتذِهُب السيئة

 
 
 

 

 . 1/224ابختصار من شرح النووي على صحيح مسلم ( 89) 
 . 36/ 10حتفة األحوذي  (90) 
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(24 ) 
 رغم أنف أّب ذر 

 
 أيب ذرٍ  رضي  هللا عنه قال:عن 

 
وقد استيقظ ، فقال:  انئٌم، مث أتيتهُ  وعليه ثوٌب أبيُض وهو م  ى هللا عليه وسلَّ أتيُت النيبَّ صلَّ 

 .  "  دخَل اجلنةإال    ،ال إلَه إال هللاُ، َث ماَت على ذلك ما ِمن عبٍد قالَ "
 س رق؟    وإنْ زن   قلُت: وإنْ 

 .  " َسرق   وإنْ زنَ  وإنْ "قال: 
 سر ق؟    وإنْ زن   قلُت: وإنْ 

 .  " سَرق   وإنْ زنَ  وإنْ "قال: 
 سر ق؟    وإنْ زن   قلُت: وإنْ 

 .  "على رَْغِم أنِف أّب ذر ٍ  ، سَرق   وإنْ زنَ  وإنْ " قال:
.  وكان أبو ذرٍ  إذا حدَّث  هبذا قال: وإنْ   ر ِغم  أنُف أيب ذرٍ 

 
 (.94( واللفُظ له، صحيح مسلم )5489صحيح البخاري )

 
قال  اإلماُم البخاريُّ بعد احلديث: هذا عند املوت، أو قبله، إذا اتب  وندم  وقال: ال إله إال 

 ، ُغِفر  له. هللا
ا  إم   ،إليها صار   :اجلنة " أي  بقوله: "دخل   املرادُ  أن يكون   حيتملُ وقال  احلافُظ ابُن حجر: 

   .والعافية هللا العفو   نسألُ  .من العذاب  ما يقعُ  ا بعد أن يقع  احلال، وإم   من أولِ  ابتداءً 
اإلميان،   اسم   سلبُ ال ت   ائر  دون يف النار، وأن الكبال خيلَّ  الكبائرِ  أن أصحاب   ويف احلديثِ 

 .(91) دين ال يدخلون اجلنةاملوح ِ  وأن غري  
 

 

 . 9/274حتفة األحوذي  (91) 
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(25 ) 
 تصديُق الربِ  العبدَ 

 
 عن أيب سعيد اخلدري وأيب هريرة قاال:

 
 ،ربُّه هُ صدَّقَ  ، العبُد: ال إلَه إالَّ هللُا وهللُا أكرَبُ  إذا قالَ هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم: "قال  رسوُل 
   .ال إلَه إالَّ أن وأن أكرَبُ  ،ديعب قال: صَدقَ 

   .ال إلَه إالَّ أن وحدي ،عبدي قال: صَدقَ  ،ربُّه هُ صدَّقَ  ،وإذا قال: ال إلَه إالَّ هللاُ وحَده
ال إلَه إالَّ أن ال   ، عبدي قال: صَدقَ  ، ربُّه هُ صدَّقَ  ،لَه إالَّ هللُا ال شريَك لهوإذا قال: ال إ

   .شريَك يل
ال إلَه إالَّ أن يَل   ،عبدي قال: صَدقَ  ،ربُّه هُ صدَّقَ  ، ُمْلكُ  إالَّ هللُا له ال وإذا قال: ال إلهَ 

   .ْلُك ويَل احلمدُ  ُ امل
َة إالَّ ابهللِ وإذا قال: ال إلَه إالَّ هللاُ ال  ال إلَه   ،عبدي وقال: صَدقَ  ربُّهُ  هُ صدَّقَ  ،َحْوَل وال قوَّ

َة إالَّ ّب  ". إالَّ أن وال َحْوَل وال قوَّ
 

( 8( وصحح الشيخ شعيب إسناده، املستدرك على الصحيحني )851صحيح ابن حبان )
 ( وصححه يف3794وقال: حديٌث صحيح مل خيرَّْج يف الصحيحني، سنن ابن ماجه )

 ( وصحح الشيخ حسني أسد إسناده. 1258صحيح سننه، مسند أيب يعلى )
 

 . (92). وهذا أبل ُغ من أن يقول: صد قت  ان وأان أكرب ُ ال إله  إالَّ أصدَّق ُه ربُّه: أي قرَّر ُه، أبْن قال: 
 
 
 
 

 

 . 9/274حتفة األحوذي  (92) 
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(26 ) 
 كلمة اإلخالص تعصم الدم

 
 حدَّث  أسامُة بُن زيد بِن حارثة  قال: 

ين ةبعث نا رسوُل  ِقُت  ،ْمناهمفهز   نا القوم  فصبَّحْ  ، اَّللَِّ صلَّى اَّللَُّ عليِه وسلَّم  إىل احلُر ق ِة من ُجه  وحل 
  ، فكفَّ عنُه األنصاريُّ  ،يناُه قال: ال إله  إالَّ اَّللَّ شِ فلمَّا غ  ، رجًًل منهم أان ورجٌل من  األنصارِ 

 عنُتُه برحمي حىتَّ قتلُته.  وط  
أقتلَتُه بعَدما قاَل  ،اي أسامة" :يل غ  ذلك  النَّيبَّ صلَّى اَّللَُّ عليِه وسلَّم  فقال  فلمَّا قِدمنا بل   :قال

 ؟ "ال إلَه إالَّ اَّللَّ 
ا كان  متعوِ ًذا.    ، رسول  اَّللَّ قلت: اي :قال   إمنَّ

 ؟  "أقتلَتُه بعَدما قاَل ال إلَه إالَّ اَّللَّ " :فقال :قال
 !أسل مُت قبل  ذلك  اليوم فما زال  يكر ِرُها عليَّ حىتَّ متنَّيُت أين ِ مل أكنْ  :قال

 
 ( واللفُظ له. 96(، صحيح مسلم )4021صحيح البخاري )

 
 ا، ليحصِ ن  هبا دمه.قاهلا متعوِ ًذا: أي معتصمً 

ذلك اليوم؛  ": أي أن إسًلمي كان أسل مُت قبل  ذلك  اليوم حىتَّ متنَّيُت أين ِ مل أكنْ قوله: "
ألن اإلسًلم  جيبُّ ما قبله، فتمنَّ أن يكون  ذلك الوقُت أول  دخولِه يف اإلسًلم، ليأمن  من 

 سلًما قبل ذلك. جريرِة تلك الفعلة. ومل يُرِْد أنه متنَّ أن ال يكون  م
  قال القرطيب: وفيه إشعاٌر أبنه كان استصغر  ما سبق  له قبل  ذلك من عمٍل صاحٍل يف مقابلةِ 

 .(93)هذه الفعلة، ملا مسع  من اإلنكاِر الشديد، وإمنا أورد  ذلك على سبيِل املبالغة
ه. من أجلَِّة وأسامة بُن زيد ِحبُّ رسوِل هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم، ومواله، وابُن موال

اجليِش عمُر الصحابة. استعمل ُه النيبُّ عليه الصًلُة والسًلُم على جيٍش لغزِو الشام، ويف 
 .(94)والكبار

 

 . 12/196فتح الباري  (93) 
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(27) 

 عصمة النفس واملال

 

 عن أيب بكر الصديق، وأيب هريرة، رضي  هللا عنهما، قاال: 

حىت يقولوا ال إله إال هللا، فمن قاَل ال  " أُِمرُت أْن أقاتَل الناسَ  قال رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم:
 إله إال هللا فقد َعَصَم مينِ  مالَه ونفَسُه إال حبقِ ه، وحسابُه على هللا".

 

 ( واللفُظ له.21، 20) (، صحيح مسلم1335صحيح البخاري )
 

 إال حبقِ ه: أي حبقِ  اإلسًلم.
لون به يف اخلطايب: أي فيما يستسرُّون  معن "وحسابُه على هللا"، قال به وخُيفونه، دون ما خي 
 الظاهِر من األحكاِم الواجبة. 

قال: ففيه أن من أظهر  اإلسًلم  وأسرَّ الكفر  قُِبل  إسًلمُه يف الظاهر، وهذا قوُل أكثِر 
 .(95)العلماء

ل مقاتلته، وال نفتِ ُش ابطنه: هقال  الطييب: يعين من قال  "ال إله إال هللا" وأظهر  اإلسًلم  نرتُك 
، وحسابُه عليه  .(96)هو ملٌص أم منافق، فإن ذلك مفوٌَّض إىل هللا تعاىل 

 
 
 
 

 

 . 2/496تنظر ترمجته يف سري أعًلم النبًلء  (94) 
 . 1/206شرح النووي على صحيح مسلم  (95) 
 . 4/291 عون املعبود  (96) 
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(28 ) 
 عند املساء

 
 عن عبدهللا ]بن مسعود[ قال: 

 
واحلمُد   ،لُك هللمُ  ى الينا وأمسَ أمسَ " :ى قالكان رسوُل هللِا صلَّى هللُا عليه وسلَّم  إذا أمس  

ن خرِي هذه الليلِة وخرِي ما مِ  للهمَّ إين أسأُلكَ له. ا ال شريكَ  هُ وحدَ  ، ال إله إال هللاُ  ،هلل
وِء  من الكسِل واهلَرِم وسُ  ن شر ِها وشرِ  ما فيها. اللهمَّ إين أعوُذ بكَ مِ  وأعوُذ بكَ  ،فيها

 ".  الِكرَبِ وفتنِة الدنيا وعذاِب القرب 
، عن يزيد محِن بنِ ، عن عبِدالر عن إبراهيم  بِن سويد، : وزادين فيه زُبيدقال احلسنُ بُن ُعبيِدهللا

لُك وله احلمُد وهو على  مُ  له ال ،له ال شريكَ  هُ ال إله إال هللاُ وحدَ " :أنه قال ،هع  ف   ر   ،هللاعبدِ 
 ". كلِ  شيٍء قديرٌ 

 
 (.2723صحيح مسلم )

 
 الكسل: التثاقُل يف الطاعِة مع االستطاعة.

 ذلك لعدِم انبعاِث النفِس الطييب: الكسل: التثاقُل عم ا ال ينبغي التثاقُل عنه، ويكونُ قال  
 .(97)للخرِي مع ظهوِر االستطاعة

: ورواُه بعضهم بسكوِن الباء، مبعن التعاظِم على الناس  .(98)سوِء الِكرب 
 

(29 ) 
 عندما أيوي إىل فراشه

 عن أيب هريرة:

 

 . 9/236ينظر حتفة األحوذي ( 97) 
 . 42/ 17ينظر شرح النووي على صحيح مسلم ( 98) 
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ال   هللُا وحَدهُ حنَي أيوي إىل فراِشه: ال إلَه إالَّ  َمن قالَ عليه وسلَّم  قال: "عن النيبِ  صلَّى هللا 

َة إالَّ ابهلل ، لُك وله احلمُد وهو على كلِ  شيٍء قدير ُ له امل ،شريَك له   ، ال حوَل وال قوَّ
- خطاايه  أو  ،هللُا ذنوبَه فرَ غَ  ،وهللُا أكرَبُ  ، وال إلَه إالَّ هللاُ  ، واحلمُد هللِ  ، ُسبحاَن هللاِ 

 ". وإْن كان ِمثَل زََبِد البحر - ِمْسع رٌ  شكَّ  
 

 ( وذكر  الشيخ شعيب أن إسنادُه صحيح على شرِط مسلم.5528بن حبان )صحيح ا
 

(30 ) 
 دعاء مقبول

 
 عن ُعبادة  بِن الصامت:

 
فقال: ال إلَه إالَّ هللُا وحَدُه ال  ن الليِل ن تَ َعارَّ مِ مَ عن النيبِ  صلَّى هللا عليه وسلَّم  قال: "

بحاَن هللِا، وال  شٍيء قديٌر، احلمُد هلِل، وسُ  ْلُك ولُه احلمُد، وهو على كل ِ  ُ شريَك لُه، لُه امل
إلَه إالَّ هللاُ، وهللُا أكرُب، وال حوَل وال قوَة إال ابهلِل، َث قال: اللهمَّ اغفْر يل، أو دعا،  

 ."قُِبَلْت صالتُه ،توضَّأَ وصلَّى اسُتِجيَب له، فإنْ 
 

 (.1103صحيح البخاري )
 

 .(99)يقظًة مع كًلم تعارَّ من الليل: استيقظ، وال يكوُن إال
أي: انتبه  بصوٍت من استغفاٍر أو تسبيٍح أو غريمها. وقوله: فقال حني يستيقظ: ال إله إال  

 حىت صار  حديث  نفسه، يف نومِه  هللا، اخل: تفسرٌي له. وإمنا يوجُد ذلك ملن تعوَّد  الذكر  
 .(100)ويقظته

 

 . 3/204النهاية يف غريب احلديث ( 99) 
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(31 ) 

 صالة التسبيح 
 

 عن ابن عباس:
 

  أاَل  ،اي عمَّاهُ  ،اي عباسُ " :للعباِس بِن عبِد املطلب ى هللُا عليِه وسلَّم  قال  أنَّ رسول  هللِا صلَّ 
  عشَر خصاٍل إذا أنت فعلَت ذلك غفرَ  أال أفعُل بكَ  ؟أحُبوك أال ؟أمَنُحك أال ؟كيُأعط

:  عالنيَتهِسرَُّه و  ،وكبريَه صغريَهُ  ،َدهمْ وعَ  خطَأهُ  ،وحديَثه قديَهُ  ،وآخَره َلهُ أوَّ  : ذنَبك هللُا لكَ 
  .خصال عشرَ 

فإذا فرغَت من القراءِة يف  ،تقرأُ يف كلِ  ركعٍة فاحتَة الكتاِب وسورةً  ،أن ُتصلِ َي أربَع ركعات
مخَس عشرَة  ،إال هللاُ وهللا أكربُ  سبحان هللِا واحلمُد هلل وال إلهَ  :قائٌم قلتَ  ِل ركعٍة وأنتَ أوَّ 

ِوي  هتَ  َث ،من الركوِع فتقوهُلا عشًرا َث ترفُع رأَسكَ  ،راكٌع عشًرا  فتقوهُلا وأنتَ  َث تركعُ  ،مرةً 
َث تسجُد  ،من السُّجوِد فتقوهُلا عشًرا  َث ترفُع رأَسكَ  ، ساجٌد عشًرا ساجًدا فتقوهُلا وأنتَ 

 يف كلِ  ركعٍة تفعلُ  ،وسبعون مخسٌ  فذلكَ  ، فتقوهُلا عشًرا َث ترفُع رأَسكَ  ، ا عشًرافتقوهلُ 
مل تفعْل ففي   فإنْ  ،استطعَت أن ُتصلِ َيها يف كلِ  يوٍم مرًة فافعلْ إن  ،يف أربِع رَكعاتٍ  ،ذلك

مل   فإنْ  ،مل تفعْل ففي كلِ  سنٍة مرةً  فإنْ  ،ففي كلِ  شهٍر مرةً  مل تفعلْ  فإنْ  ،كلِ  ُُجعٍة مرةً 
 ". َك مرةتفعْل ففي ُعُمرِ 

 
(  1386( وصححه يف صحيح سنن أيب داود، سنن ابن ماجه )1297سنن أيب داود )

 ححه يف صحيح سننه أيًضا. واللفُظ من األول.وص
 

 أمنحك: أعطيك  منحة.
 واحلباء: العطية. 

 

 . 1/276شرح سنن ابن ماجه للسيوطي  ( 100) 



89 
 

 .(101)  وعشُر اخلصاِل هي أنواُع الذنوب، املنحصرُة يف قوله: أولُه وآخره.. 
 

(32 ) 
 غراس اجلنة

 
 عن ابِن مسعود قال: 

  

ْسِرَي ّب، فقال: اي  إبراهيَم ليلَة أُ َلِقيُت قال  رسوُل هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم: "
ا ِقيعاٌن،  بُة الرتبَِة، عَ هم أنَّ اجلنَة طي ِ السالَم وَأخربِْ  مينِ   كأُمَّتَ  أْقِرئْ  ،حُممَّدُ  ْذبُة املاِء، وأَّنَّ

 ".  هللاُ، وهللاُ أكرب إال    سبحاَن هللِا، واحلمُد هلِل، وال إلهَ  :وأنَّ ِغراَسها
 

حسٌن غريب. وحسَّنُه له يف صحيِح اجلامِع  ( وقال: حديثٌ 3462رواُه الرتمذي يف السنن )
 (.5152الصغري )

 
 قيعان: أرٌض مستويٌة خاليٌة من الشجر.

 عن األشجارِ  خاليةٌ  اجلنةِ  على أن أرض   ألنه يدلُّ  ؛إشكال يف هذا احلديثِ  :قال الطييب
نَّاٌت َت ْرِي ِمْن } :تعاىل   قولهُ  ويدلُّ  ،والقصور ا اأْل هْن ارُ ج  [ على أهنا 11ورة الربوج: { ]س حت ِْته 

   .أغصاهنا ابلتفافِ  ةِ املظلَّ  ألشجارها املتكاثفةِ  جنةً  يتْ ألهنا إمنا مس ِ  ؛عنها  خاليةٍ  غريُ 
 أعمالِ  ا حبسبِ ا وقصورً فيها أشجارً  بفضلهِ   أوجد  مث إن هللا تعاىل   ، أهنا كانت قيعاانً  :واجلواب 
 له من العملِ  ق  لِ ما خُ لِ  هُ ر  سَّ  ل مَّا يمث إنه تعاىل   .عمله به بسببِ  ما خيتصُّ  عاملٍ  لكل ِ  ،العاملني

 .بعلى املسب ِ  ا للسببِ إطًلقً  ،اجمازً  لتلك األشجارِ  كالغارسِ   هُ جعل   ،بذلك الثواب  نال  لي  
   .انتهى

 ؛والقصور جارِ ي من األشالكل ِ  على اخللو ِ  يف احلديثِ  ا أبنه ال داللة  أيضً  وأجيب   قال  القاري:
  لينغرس   ، بًل غرس واسعةٌ  منها أمكنةٌ  وما عداهُ  ، أن أكثرها مغروسا قيعاانً ألن معن كوهن

 

 . 124/ 4ينظر عون املعبود  (101) 
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عن تلك  بُ ها املسبَّ وغرسُ  ،الذي بًل سبب ها األصليُّ غرسُ  ز  ويتمي َّ  ،بتلك الكلمات 
 .(102)الكلمات 

 
(33 ) 

 غراس آخر 
 

 عن أيب هريرة:
 

اي أاب هريرَة ما الذي  "  :فقال ،ًسارْ غ   سُ غرِ ي   مرَّ به وهو أن رسول  هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم  
  "؟تغرسُ 
  .راًسا يلغِ  :قلتُ 
   "؟من هذا لكَ  راٍس خريٍ أال أدلَُّك على غِ " :قال
   .ى اي رسول  هللابل   :قال
بكلِ  واحدٍة   لكَ  سُ يُغرَ  ، وهللُا أكربُ  ،وال إلَه إال هللاُ  ،واحلمُد هللِ  ،بحاَن هللاِ سُ  :قل" :قال

 ".شجرٌة يف اجلنة
 

(، وصححُه له يف صحيح سننه، املستدرك على الصحيحني 3807ن ابن ماجه )سن
 ( وقال: صحيح اإلسناِد ومل خيرجاه، وله شاهٌد عن جابر.1887)

 
(34 ) 

 آخر الكالم
 

 عن معاذ بِن جبل قال:
 ". َمن كان آخُر كالمِه ال إله إال  هللا، دخَل اجلنةرسوُل هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم: "قال  

 

 . 9/303حتفة األحوذي  (102) 
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( وقال: حديٌث صحيُح  1299(، املستدرك على الصحيحني )3116سنن أيب داود )

 (.6479اإلسناِد ومل خُيرجاه. وصححه يف صحيح اجلامع الصغري )
 

لسنَّة، أنه ال بدَّ من دخوِل اجلنِة لكلِ  موحِ د، إمَّا املراُد ابستحقاِق اجلنِة من إمجاِع أهِل ا
 .(103)بعد  عقابه معجًًَّل معاًًف، وإمَّا مؤخَّرًا

 
(35 ) 

 لقِ نوا مواتكم 
 

 عن أيب سعيد اخلدري، وأيب هريرة، رضي هللا عنهما، قاال:
 

 ". هللا َلقِ نوا مواتكم ال إله إال  قال  رسوُل هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم: "
 

 (.917، 916صحيح مسلم )
 

   :كما يف احلديث  :كًلمه  آخر   ون  لتك "ال إله إال هللا " روهُ ذك ِ  :واملراد . املوت  هُ من حضر   :معناه
   ".اجلنة  ال إله إال هللا دخل   كًلمهِ   آخرُ  كان  "م ن  

  ؛ عليه واملواالة وكرهوا اإلكثار  على هذا التلقني،  العلماءُ  ، وأمجع  ندبٍ  أمرُ  هبذا التلقنيُ  واألمرُ 
 مبا ال يليق.   م  ذلك بقلبه، ويتكلَّ  ه  كر  في   ،كربه  ةِ وشدَّ  حالهِ  بضيقِ  ر  ضج   ي  ئًل  ل

  به ليكون   التعريضُ  عادُ آخر، فيُ  بكًلمٍ  هُ بعد   م  إال أن يتكلَّ  ، عليه رُ ال يكرَّ  مرةً  هُ قالوا: وإذا قال  
   .كًلمه  ر  آخِ 

  .حبقوقه والقيامِ  ، عينيه وإغماضِ  ،وأتنيسه لتذكريهِ  ،رعند احملتض   ر  احلضو  احلديثُ  نُ ويتضمَّ 
 .(104)عليه وهذا جممعٌ 

 

 . 3/111ابختصار من فتح الباري  (103) 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=53&ID=2582#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=53&ID=2582#docu
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(36 ) 

 وإن أصابه.. 
 

 عن أيب هريرة قال:
 

َلقِ نوا مواتكم ال إله إال  هللا، فإنه َمن كان آخُر كلمتِه  قال  رسوُل هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم: "
 ".الدهر، وإْن أصابَُه قبَل ذلك ما أصابه اجلنَة يوًما من ال إله إال  هللا عند املوت، دخلَ 

 
(، وذكر  الشيخ شعيب أن إسنادُه صحيح، وصححه للبيهقي  3004صحيح ابن حبان )

 األوىل من احلديث. (، وليس فيه اجلملةُ 6434والبزار يف صحيح اجلامع الصغري )
 

(37 ) 
 اإليان ولو كان قليالً 

 
  عن أنس بِن مالك:

وكاَن يف قلبِه   ن قال: ال إلَه إالَّ اَّللَُّ رُج من النَّاِر مَ يَ " هللا عليه وسلَّم  قال:نيبَّ صلَّى أن ال
اَن يف قلِبِه مَن اخلرِي كن قال: ال إلَه إالَّ اَّللَُّ و رُج مَن النَّاِر مَ َثَّ يَ  ،عريةشَ  مَن اخلرِي ما يَزنُ 

ُ و ن قال: ال َثَّ َيرُج مَن النَّاِر مَ  ، رَّةً ب ُ   ما يزنُ   ". رَّة ذَ  اَن يف قلبِه مَن اخلرِي ما يزنُ كإلَه إالَّ اَّللَّ
 

 (، واللفُظ لألخري.193(، صحيح مسلم )6975صحيح البخاري )
 

 من اخلري: هو اإلميان.
 الرُبَّة: حبَُّة القمح. 

 

 . 6/219مسلم   شرح النووي على صحيح (104) 
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شعرية  وتًلها القال احلافُظ ابُن حجر: ومقتضاُه أن وزن  الرُبَِّة دون  وزِن الشعرية؛ ألنه قدَّم  
 ابلرُبَّة، مث الذرَّة. وكذلك هو يف بعِض البًلد. 

ومعن  الذرَِّة قيل: هي أقلُّ األشياِء املوزونة، وقيل: هي اهلباُء الذي ي ظهُر يف شعاِع الشمِس 
 .(105) مثل  رؤوِس اإلبر

 
(38 ) 

 كلمة اإلخالص.. لوجه هللا تعاىل 
 

 عن عتبان بِن مالك قال:  
 

إن هللا حرََّم على الناِر َمْن قاَل ال إله إال هللا، يبتغي  صلَّى هللا عليه وسلَّم: "قال  رسوُل هللا 
 ". بذلَك وجَه هللا

 
(. ولفظهما سواء. وهو جزٌء من حديث،  33(، صحيح مسلم )1130صحيح البخاري )

 يف قصة.
 

 .(106)حترمُي اخللود ًعا بني األحاديث: املراُد بتحرمِي النارِ قال  اإلماُم النووي بعد  تفصيل، ومج
 

(39) 

 الشفاعة هلل وحده يف )ال إله إال هللا(

 
 عن أنس: 

 
 

 7/269، حتفة األحوذي  1/104فتح الباري  (105) 
 . 1/220شرح النووي على صحيح مسلم  (106) 
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ما زلُت أشفُع إىل رّبِ  ويشفِ عين حىت أقول: ربِ   " عن النيبِ  صلَّى هللا عليه وسلَّم  قال:
 شفِ ْعين فيمن قاَل ال إله إال هللا.  

 وِحلمي وَرمحيت ال َأدَُع يف الناِر قال: فيقول: ليسْت هذه لَك اي حممَّد، إمنا هي يل. وعزَّت
 ".أحًدا، أو قاَل عبًدا، قاَل ال إله إال هللا

 
 حسني أسد أن رجاله رجال الصحيح. ( وذكر الشيخ 2786مسند أيب يعلى )

 
(40 ) 

 البطاقة! 
 

 عن عمرو بن العاص قال: 
 

ن أميت على رؤوِس اخلالئِق  إنَّ هللَا سُيَخلِ ُص رجاًل م قال  رسوُل هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم: " 
َث يقوُل: أتُنِكُر   ، ، كلُّ ِسِجلٍ  مثُل مدِ  البصرنُشُر عليه تسعًة وتسعنَي ِسِجاًل يوَم القيامة فيَ 

. فيقوُل: أفَ َلَك ُعذٌر؟ فيقوُل:  فمن هذا شيًئا؟ أظَلَمَك َكَتبيت احلافظوَن؟  يقوُل: ال اي ربِ 
، فيقوُل: بلَ     . ه ال ظلَم عليَك اليومَ إنَّ ف ،دن حسنةً إنَّ لَك عن ، ىال اي ربِ 

وأشهُد أنَّ حممًدا عبُده ورسولُه، فيقوُل:   ،فيها أشهُد أْن ال إلَه إال هللا ُج ِبطاقةٌ خرَ تُ ف
ِت؟ فقال ،احضْر وزَنَك، فيقوُل: اي رب ِ  ال   فإنكَ  :ما هذِه الِبطاقُة مَع هذه السِ ِجالَّ

ُت ُتظَلُم. قال: فتوضَ  تُ  ،والبطاقُة يف ِكفَّةٍ  ،يف ِكفَّةٍ ُع السِ ِجالَّ وثُقلِت   ،فطاشِت السِ ِجالَّ
 ". اسِم هللِا شيءٌ  الِبطاقُة، وال يَثُقُل معَ 

 
( وقال: حديٌث حسٌن غريب، ومنه اللفظ، صحيح ابن حبان  2639سنن الرتمذي )

( وقال: حديٌث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه،  1937(، املستدرك على الصحيحني )225)
( وذكر الشيخ 6994( وصححه يف صحيح سننه، مسند أمحد )4300بن ماجه )سنن ا

 ورجاله ثقات. شعيب أن إسناده قوي 
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لِ ُص رجًًل   : أي مييِ ُز وخيتار. سُيخ 
 في نشر: فيفتح. 

 السجل : الكتاُب الكبري.
بصُر : أي كلُّ كتاٍب منها طولُه وعرضُه مقداُر ما ميتدُّ إليه كلُّ ِسِجلٍ  مثُل مدِ  البصر

 اإلنسان.
 كت بيت: املراُد الكراُم الكاتبون احلافظون ألعماِل بين آدم.

 : أي فيما فعلت ُه، من كونِه سهًوا أو خطأً أو جهًًل وحنو  ذلك.ذٌر؟أف  ل ك  عُ 
 : أي واحدًة عظيمًة مقبولة. إنَّ لك  عندان حسنةً 

.احضْر وزن ك    : أي وزن  عمِلك 
تِ ما هذِه الِبطاقُة مع  هذه الس ِ  وما قدرها   ،الكثرية  مع هذه السجًلتِ  أي الواحدةُ  :ِجًلَّ

  ؟ جبنبها ومقابلتها

  أن ال ظلم   كي يظهر    الوزنِ  من اعتبارِ  ال بدَّ  لكنْ  ،الظلم عليك   أي ال يقعُ  :ظلمال تُ فإنك 
 الوزن.   فاحضرِ  ،عليك 

 هللا تعاىل   ذكرُ  حُ بل يرتجَّ  ،من املعاصي شيءٌ  ال يقاومهُ  :املعن ،ال ي ثُقُل مع  اسِم هللِا شيءٌ 
 .(107) املعاصي على مجيعِ 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 . 7/331شرح املفردات مستخرجة من حتفة األحوذي  (107) 
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 رابًعا
 أكرب( )هللا 

 
(1 ) 

 اَلذان 
 

 عن عبدهللا بن زيد قال: 
 
  ، الصًلة جلمعِ  به للناسِ  ب  ضر  ليُ  لُ عم  يُ  ابلناقوسِ  م  ى هللا عليه وسلَّ هللِا صلَّ  رسولُ  ا أمر  مَّ  ل

   ؟ الناقوس أتبيعُ  ،هللا  اي عبد   :فقلت ،يف يده  اانقوسً  ملُ حي   رجلٌ  يب وأان انئمٌ  طاف  
   ؟ به وما تصنعُ  :قال

   .ندعو به إىل الصًلة :فقلت
  ؟من ذلك  على ما هو خريٌ  ك  أفًل أدلُّ  :قال

   .بلى :له فقلتُ 
  أشهدُ  ،ال إله إال هللا أنْ  أشهدُ  ،هللا أكرب ،هللا أكرب ،هللا أكرب ،هللا أكرب :تقول :فقال :قال
  ،على الصًلة حيَّ  ، هللا ا رسولُ دً حممَّ  أنَّ  أشهدُ  ،هللا  ا رسولُ دً حممَّ  أنَّ  أشهدُ  ،إال هللاال إله  أنْ 

   .ال إله إال هللا ،هللا أكرب ،هللا أكرب ،على الفًلح حيَّ  ،على الفًلح حيَّ  ،على الصًلة حيَّ 
  ، هللا أكرب ،كربهللا أ :الصًلة إذا أقمت   تقولُ مث  :مث قال ،بعيد  غري  عينِ   مث استأخر   :قال

قد  ،على الفًلح حيَّ  ،على الصًلة حيَّ  ،هللا رسولُ ا دً حممَّ  أنَّ  أشهدُ  ،ال إله إال هللا أنْ  أشهدُ 
   .ال إله إال هللا  ، هللا أكرب ،هللا أكرب ،الصًلة قد قامتِ  ،الصًلة قامتِ 

إَّنا لرؤاي  " :فقال ،مبا رأيت فأخربتهُ  ،مى هللا عليه وسلَّ هللِا صلَّ  رسول   أتيتُ  ا أصبحتُ فلمَّ 
   ". منكى صواتً فإنه أندَ  ،به نْ فليؤذ ِ   ،عليه ما رأيت  فألقِ  مع باللٍ  مْ فقُ  ،هللا  شاءَ  إنْ  حق  

   . به نُ ويؤذ ِ  ،عليه لقيهِ أُ  فجعلتُ  ،مع بًلل فقمتُ 
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 :يقول ،رداءه جيرُّ  فخرج   ،وهو يف بيته رضي  هللا عنه اخلطاب  عمر بنُ  ذلك   فسمع   :قال
   أُرِي .ما  مثل   هللِا لقد رأيتُ  اي رسول   ابحلق ِ  والذي بعثك  

 ". احلمد هِ فللَّ " :مى هللا عليه وسلَّ هللِا صلَّ  رسولُ  فقال  
 

(  189( وذكر أنه حسٌن صحيٌح يف صحيح سننه، سنن الرتمذي )499سنن أيب داود )
( وحسَّنه يف صحيح سننه، صحيح ابن  706وقال: حديٌث حسٌن صحيح. سنن ابن ماجه )

 (. واللفُظ لألول.363خزمية )
 

 اخلياُل الذي يُِلمُّ ابلنائم. طاف  يب: هو 
 أشهد: أعلُم وأبني. وقال  الزجَّاج: هو تيقُُّن الشيِء وحتقُّقه.

 حيَّ: هلمَّ.
 الفًلح: الفوز.

 رؤاي حق : أي ثبتٌة صحيحٌة صادقٌة مطابقٌة للوحي، أو مواِفقٌة لًلجتهاد. 
 أند ى: أرفع. 

واًت كان أوىل  ابألذان؛ ألن األذان  إعًلم، يب: فيه دليٌل على أن كلَّ م ن كان أرفع  صقال  اخلطا
 .(108)وكلُّ م ن كان اإلعًلُم بصوتِه أوقع  كان به أحقَّ وأجدر 

 
(2 ) 

 استحباب القول مثل قول املؤذن 
 

 عن عمر بِن اخلطاب رضي  هللا عنه قال:
 

فقاَل أحدُكم:   ،هللُا أكربُ إذا قاَل املؤذِ ُن: هللُا أكرُب "قال  رسوُل هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم: 
َثَّ   ، ال إلَه إالَّ هللاُ  قاَل: أشهُد أنْ  ،ال إلَه إالَّ هللاُ  َثَّ قاَل: أشهُد أنْ  ، هللُا أكرُب هللُا أكربُ 

 

 . 121/ 2مستخلص من عون املعبود   (108) 
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حيَّ على  َثَّ قاَل:  ،قاَل: أشهُد أنَّ حممًَّدا رسوُل هللا  ، قاَل: أشهُد أنَّ حممًَّدا رسوُل هللا
َة إالَّ ابهلل  قاَل: ال حولَ  ،الصَّالةِ  قاَل: ال حوَل وال   ،َثَّ قاَل: حيَّ على الفالح ،وال قوَّ

َة إالَّ ابهلل   ، َثَّ قاَل: ال إلَه إالَّ هللاُ  ،قاَل: هللُا أكرُب هللُا أكربُ  ،َثَّ قاَل: هللاُ أكرُب هللُا أكربُ  ، قوَّ
 ". دخَل اجلنَّة، ِبهِ ن قل قاَل: ال إلَه إالَّ هللاُ، مِ 

 
 (.385صحيح مسلم )

 
لطاعته،   على هللا تعاىل، وانقيادٌ  توحيد، وثناءٌ  ألن ذلك   إمنا كان كذلك  قال  القاضي عياض: 

  اإلميانِ  حقيقة   هذا فقد حاز   ل  فمن حصَّ  -إال ابهلل  وال قوة   ال حول   :لقوله  –إليه  وتفويضٌ 
 .(109)هللا تعاىل بفضلِ  اجلنة   اإلسًلم، واستحقَّ  وكمال  

 
(3 ) 

 تكبرية اإلحرام
 

 عن أيب محيد الساعدي قال:
 

يه، وقال:   كان رسوُل هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم  إذا قام  إىل الصًلة، استقبل  الِقبلة، ورفع  يد 
 ". هللا أكرب "
 

( وصححه يف صحيح سننه. وأوُل حديٍث عند ابن حبان يف صحيحه  803سنن ابن ماجه )
 إسناد ُه صحيٌح على شرِط البخاري. ذكر الشيخ شعيب أن (، و 1870)
 

 
 

 

 . 4/88شرح النووي على صحيح مسلم  (109) 
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(4 ) 
 تكبري يف الصالة

 
 عن أيب هريرة قال:

 
َدهُ ": إذا قال كان النيبُّ صلَّى هللُا عليه وسلَّم   َع اَّللَُّ ِلَمْن محَِ   اللَُّهمَّ ربَّنا ولكَ " قال: "،مسَِ

ُيكربِ ُ، وإذا قام  ِمن  ،رأس هُ ، وإذا رفع  ع  إذا رك . وكان النيبُّ صلَّى هللُا عليه وسلَّم  "احلَمدُ 
 ." هللاُ أكرَبُ "السَّجدت نِي قال: 

 
 (. 762صحيح البخاري )

 
: إذا شرع  يف القيام هللاُ أكرب ُ "وإذا قام  ِمن السَّجدت نِي قال:   .(110)": حُيم ُل على أن املعن 

 
(5 ) 

 تكبري.. وتكبري 
 

 عن أيب سلمة بِن عبدالرمحن:
 

 من املكتوبِة وغريِها، يف رمضان  وغريِه، فُيكربِ ُ حني   ، صًلةيرة  كان ُيكربِ ُ يف كلِ  ر هأنَّ أاب 
ن مح ِ  ع  : مس ِ حني يركع، مث يقول يقوُم، مث ُيكربِ ُ 

 
احلمُد، قبل  أن   : ربَّنا ولك  ه، مث يقولد  هللُا مل

، مث من السجود ُع رأس هُ يرف  هوي ساجًدا، مث ُيكربِ ُ حني : هللُا أكرُب، حني ي  يسجد ، مث يقول
ني يقوُم من اجللوِس يف  ، مث ُيكربِ ُ حمن السجود ُيكربِ ُ حني يسجد، مث ُيكربِ ُ حني يرف ُع رأس هُ 

   .الصًلةِ ، حىت يفر غ  من ذلك يف كلِ  ركعة فعلُ ، وي  االثنتني

 

 . 2/304فتح الباري  (110) 
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ى هللُا عليه  إين ألقرُبكم شب  ًها بصًلِة الرسوِل صلَّ  : والذي نفسي بيِدهِ مث يقوُل حني ينصِرف
 حىت فار ق الدنيا.   ًلتُهُ كانت هذه ل ص    وسلَّم، إنْ 

 
 (. 770صحيح البخاري )

 
(6 ) 

 سؤال عن صالته عليه الصالة والسالم
 

 عن واسع بن حبان: 
 

ما  كلَّ   "هللا أكرب "فقال:  ،مى هللا عليه وسلَّ هللا صلَّ  رسولِ  عن صًلةِ  عمر   عبدهللا بن   أنه سأل  
 السالمُ "عن ميينه،  "هللا عليكم ورمحةُ  السالمُ "فع، مث يقول: ما ر  كلَّ   " هللا أكرب "وضع، 

 . عن يساره "هللا عليكم ورمحةُ 
 

( وذكر 6397( وصحح إسناد ُه يف صحيح سننه. مسند أمحد )1320سنن النسائي )
( وكذا 5764الشيخني، مسند أيب يعلى )الشيخ شعيب أن إسنادُه صحيٌح على شرط 

 صححه حمققه.
 

(7 ) 
 تكفري اخلطااي وزايدة احلسنات

 
 عن أيب سعيد اخلدري:

 
ُر هللُا به اخلطااي،  أال أدلُّكم على شيٍء ُيكف ِ أنه مسع  رسول  هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم  يقول: "

 ؟  "زيُد يف احلسناتويَ 
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   . : بلى اي رسول  هللاقالوا
اجد، وانتظاُر الصالِة بعد  إىل املس  ا إسباُغ الوضوِء عند املكارِه، وكثرُة اخلُط"قال: 
   .الصالة

قعُد ي مع املسلمني الصالَة اجلامعة، َث يَ ًرا، فيصل ِ متطه ِ  رُج من بيتهِ ن رجٍل يَ ما منكم مِ 
  .همَّ ارمحهالل ،له اللهمَّ اغفرْ  : قولي  املَلكُ إال  ،يف املسجِد ينتظُر الصالَة اَلخرى

خلفي ، فإين أراكم من َرجوا الفُ دُّ ، وسُ امو وا صفوَفكم وأقيلُ عدا م إىل الصالِة ففإذا قمتُ 
   . ظهري وراءَ 

هللُا ملن   فاركعوا، وإذا قال: مسعَ  إذا ركعَ و إماُمكم: هللُا أكرُب، فقولوا: هللُا أكرب،  فإذا قالَ 
  .احلمد نا لكَ محده، فقولوا: ربَّ 

ها  وشرَّ  ،رُ ِء املؤخَّ صفوِف النسا ُر، وخريَ وشرَّها املؤخَّ  ،مُ صفوِف الرجاِل املقدَّ وإنَّ خرَي 
  .مُ املقدَّ 

عوراِت الرجاِل من ضيِق  نَ يْ ال ترَ  ،نَّ َن أبصارَكُ ضْ فاخفِ إذا سجَد الرجاُل  ،اي معشَر النساء
 ". راَلُزُ 

 
صحيح ابن خزمية  ( وذكر الشيخ حسني أسد أن إسناده حسن، 1355مسند أيب يعلى )

شرط الشيخني ومل خيرجاه،  ( وقال: صحيح على689(، املستدرك على الصحيحني )356)
 (.11007مسند أمحد )

 
 . يف اجلنة  علي به املنازل  ي يُ أ : به الدرجات  ويرفعُ 

 الغسلِ  وتكرارِ  ،ةرَّ الغُ  وتطويلِ  ،ابلغسل احملل ِ  ابستيعابِ  ،وإكماله أي إمتامهُ  :إسباغ الوضوء
  . ثًلثً 

  ، ومع إعوازهِ  ، املاء عها مبس ِ ى ميتأذَّ  وعللٍ  ، شديد مع بردٍ  أُ يتوضَّ  : أي ، املشقة : املكاره
  .والسعي يف حتصيله ، إىل طلبهِ  واحلاجةِ 

 .التكرار وكثرةِ  ، الدارِ  عدِ ببُ  تكونُ  :إىل املساجد اطاخلُ  وكثرةُ 
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  صًلةً  مث ينتظرُ  ،اأو منفردً  ابجلماعةِ ى يعين إذا صلَّ ا. هي وقتها أو مجاعت أ : الصًلة وانتظارُ 
 وقلبهُ  يف شغلهِ  أو يكونُ  ،ينتظرها أو يف بيتهِ  ،يف اجمللس لس  أبن جي ،هبا هُ فكر   قُ ويعل ِ  ،أخرى

 .(111)هبا قٌ معلَّ 
: قال  احملقِ قون: الصواُب املختاُر أنه حمموٌل على ظاهره، ظهري وراء  خلفي فإين أراكم من 

 .(112)اإلبصار  إدراٌك حقيقيٌّ خاصٌّ به صلَّى هللا عليه وسلَّم، اخنرقْت له فيه العادةوأن هذا 
الشرع،  ها من مطلوبِ وأبعدُ  ، وفضًًل ها ثواابً أقلُّ  والنساءِ  يف الرجالِ  الصفوفِ  بشر ِ  واملرادُ 
   .ها بعكسهوخريُ 

  ، همورؤيتِ  الرجالِ  من مالطةِ  عدهنَّ لبُ  مع الرجالِ  احلاضراتِ  النساءِ  صفوفِ  رُ آخِ  ل  ض ِ وإمنا فُ 
 لعكسِ  هنَّ صفوفِ  أولِ  ذلك، وذمُّ  وحنوِ  ،همكًلمِ   ومساعِ  ، حركاهتم رؤيةِ  هبم عند   القلبِ  قِ وتعلُّ 
  .(113)م. وهللا أعل ذلك 

 واألُُزر: مجُع إزار. 
 

(8 ) 
 دبر كل صالة

 
 عن أيب هريرة رضي  هللا عنه قال:  

 
لدرجاِت  أهُل الدُّثوِر من  األمواِل اب الفقراُء إىل النيبِ  صلَّى هللُا عليِه وسلَّم  فقالوا: ذهب   جاء  

، وهلم فضٌل من أمواٍل حيجُّون  صومون  كما نصومي، ويون كما ُنصل ِ ُيصلُّ  ،قيمالُعًل والنعيِم امل
 . ، وجُياهدون  ويتصدَّقونهبا ويعتِمرون 

 

 . 141/ 1ابختصار من حتفة األحوذي  (111) 
 . 2/91شرح السيوطي لسنن النسائي  (112) 
 . 4/159على صحيح مسلم شرح النووي  (113) 
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ُثكم أبمرٍ "قال:  أخذُُت به أدركُتم َمن سبَقكم، ومل يدركُكْم أحٌد بعدَُكم، وكنُتم    إنْ أال أحدِ 
وَن خلَف كلِ   ُه؟ ُتسبِ حوَن وحتمدوَن وتكربِ  هرانَيِه، إال َمن عمَل مثلَ خرَي َمْن أنتم بنَي ظَ 
 .  "صالٍة ثالًًث وثالثني

  . كربِ ُ أربًعا وثًلثنيثًلًث وثًلثني ، ونُ ُد م  ُح ثًلًث وثًلثني ، وحن  فاختلفنا بيننا، فقال بعُضنا: نسب ِ 
هنَّ  كل ِ هنَّ  تقوُل سبحاَن هللِا، واحلمُد هلِل، وهللُا أكرُب، حىت يكون من": فرجعُت إليِه، فقال

 . "ثالًًث وثالثني
 

 ( واللفُظ للبخاري.595(، صحيح مسلم )807صحيح البخاري )
 

 الدثور: األمواُل الكثرية. 
 الُعًل: اجلن ات، أو علوُّ الق ْدِر عند هللا. الدرجاُت 

 النعيُم املقيم: إشارٌة إىل ضدِ ه، وهو النعيُم العاجل. 
الذين امتازوا عليكم ابلصدقة. وظاهُر قوله "خلف    أدركتم من سبقكم: أي من أهِل األموالِ 

 كلِ  صًلة" يشمُل الفرض  والنفل، لكْن محل ُه أكثُر العلماِء على الفرض.
اختًلِف الرواايِت حول  التسبيحات، مجع  البغويُّ يف "شرِح السنة" بينها ابحتماِل أن   ويف

دة، أوهُلا عشرًا عشرً  ا، مث إحد ى عشرة  إحد ى عشرة، مث  يكون  ذلك صدر  يف أوقاٍت متعدِ 
  ثًلًث وثًلثني ثًلًث وثًلثني. وحيتمُل أن يكون  ذلك على سبيِل التخيري، أو يفرتق  ابفرتاقِ 

 .(114) األحوال..
 

(9 ) 
 استفتاح يف صالة التطوع 

 
 عن حممد بن مسلمة:

 
 

 . 2/329مقتطفات من فتح الباري  (114) 
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وجَّهُت  " "،اَّللَُّ أكرب "قال:  أنَّ رسول  هللا صلَّى هللا عليِه وسلَّم  كان  إذا قام  يصلِ ي تطوًُّعا
إنَّ صالت   ، وجهَي للَّذي فطَر السَّماواِت واَلرَض حنيًفا مسلًما وما أن مَن املشركني

  "، وأن أوَُّل املسلمني ،رتُ مِ أُ  وبذلكَ  ه،ال شريَك ل ،وُنُسكي وحمياَي ومات َّللَِّ ربِ  العاملني
 . مثَّ يقرأُ   ".سبحاَنك وحبمِدك ،اللَّهمَّ أنَت املِلُك ال إَله إالَّ أنتَ "
 

 (.771(، وصححه يف صحيح سننه. وأصله يف صحيح مسلم )898سنن النسائي )
 

 النُُّسك: العبادة، وكلٌّ ما يتقرَُّب به إىل هللا تعاىل. 
 .(115)حمياي  وممايت: أي حيايت ومويت

 
(10 ) 

 استفتاح صالة الليل 
 

 عن أيب سعيد اخلدري قال:
 

سبحانَك "مثَّ يقوُل:  ،وسلَّم  إذا قام  إىل الصًلِة ابلليِل كربَّ  صلَّى هللُا عليهرسوُل هللِا  كان  
   ".عاىَل َجدَُّك، وال إلَه غريُكَ اللهمَّ وحبمِدك، وتباَرَك امُسَك، وتَ 

  ". هللاُ أكرُب كبريًا" :مثَّ يقول
 ".ونَ ْفِثهِخه فْ ون َ  زِهأعوُذ ابهلِل السميِع العليِم من الشيطاِن الرجيم، من َهَْ " : يقولمث
 

( 775( واللفُظ له، وصححُه يف صحيح سننه. سنن أيب داود )242سنن الرتمذي )
( وذكر الشيخ حسني أسد أن إسناده  1108وصححُه يف صحيح سننه. مسند أيب يعلى )

 جيد. 
 

 

 . 6/58مستخلص من شرح النووي على صحيح مسلم ( 115) 
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 تبارك  امسك: أي كثرْت بركُة امسك.
 .(116)إىل ُمِعنٍي ون صري أو حيتاج   تعاىل  ج دُّك: أي تعاىل  غناؤك  عن أن ينقص ُه إنفاق، 

 .(117)ن  ْفُث: الشِ عرُ الو  ،الِكرْب  :ن  ْفخُ وال ت ة، وْ    امل :ْمزُ اهل  و 
 

(11 ) 
 آخراستفتاح 

 
 عن ُجبري بُن ُمطعم قال:

 
هللُا أكرَبُ   ،هللُا أكرَبُ كبريًا": دخ ل الصًَّلة  قالحني ه وسلَّم رسوُل هللِا صلَّى هللُا علي رأيتُ 
ُسبحاَن هللِا ُبكرًة   .احلمُد هلِل كثريًا ،احلمُد هلِل كثريًا ،احلمُد هلِل كثريًا .أكرَبُ كبريًا هللاُ ، كبريًا 

ِمن بَك أعوُذ اللهمَّ إين  .ُسبحاَن هللِا بُكرًة وأصياًل  ،ُسبحاَن هللِا ُبكرًة وأصياًل  ،وأصياًل 
 . "ونَ ْفِخه  هِ ونَ ْفثِ  ِمن ََهْزهِ  ، الشَّيطان
 .ون  ْفثُه: الشِ عرُ  ، الِكرْب  :ن  ْفُخهو  ت ة،وْ    امل :ومه ْزُه  :ة[]بُن مرَّ  قال عمرو

 
( وذكر  2601( وصححُه الشيخ شعيب على شرطهما، ورقم ) 1780صحيح ابن حبان )

 أن إسناد ُه حسٌن على شرِط مسلم. ولفظُه من املوضِع األخري.
 

 املوتة: املراُد هبا هنا اجلنون. 
 املتكربِ   يتعاظم، ال سيَّما إذا ُمِدح. رْب؛ ألنوفسَّر  النفخ  ابلكِ 

وإمنا كان الشعُر من ن فِث الشيطان؛ ألنه يدعو الشعراء  املد احني اهلج ائني، املعظِ مني 
احملقِ رين، إىل ذلك. وقيل: املراُد شياطنُي اإلنس، وهم الشعراُء الذين خيتلقون كًلًما ال حقيقة   

 .(118)له

 

 . 2/42ينظر حتفة األحوذي ( 116) 
 لتايل. وتفصيله يف احلديث ا . (2601قاله عمرو بن مرَّة، كما يف صحيح ابن حبان )( 117) 
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(12 ) 

  عليه وسلم يف الليل هللا صلى هللا صالة رسول 
 

 عن ُحذيفة:
 

ذو  " ثًلثً  "هللا أكرب " :فكان يقول ،ي من الليليصل ِ  م  ى هللا عليه وسلَّ هللِا صلَّ  أنه رأى رسول  
   ".والعظمة والكربايءِ  واجلربوتِ  كوتِ امللَ 

ان  سبح " :يف ركوعه وكان يقولُ  ،ا من قيامهحنوً  فكان ركوعهُ  ،مث ركع ،فقرأ البقرة مث استفتح  
 ،ا من ركوعهحنوً  فكان قيامهُ  ،من الركوع  هُ رأس   مث رفع   "،العظيم سبحان رّبِ َ  ، العظيم رّبِ َ 

  : يف سجوده  فكان يقولُ  ، ا من قيامهحنوً  فكان سجودهُ  ،مث سجد ". احلمدُ  لرّبِ َ " :يقول
  .من السجود هُ رأس   مث رفع   ".اَلعلى سبحان رّبِ َ "

  اغفرْ  رب ِ  ، يل اغفرْ  رب ِ " :وكان يقول ، ا من سجودهوً فيما بني السجدتني حن وكان يقعدُ 
 ". يل

 . عبةشُ  شكَّ   ،أو األنعام   واملائدة   ،والنساء ،مرانعِ  وآل   ،البقرة فيهنَّ  فقرأ   ،ركعات  ى أربع  فصلَّ 
 

(  1069النسائي )(، وصححُه يف صحيح سنن أيب داود. سنن 874سنن أيب داود )
 ( وصححُه الشيخ شعيب. واللفُظ لألول.23423وصححُه يف صحيح سننه، مسند أمحد )

 
 ذو املل كوت: أي صاحُب ال ُملِك ظاهرًا وابطًنا. والصيغُة للمبالغة. 

 .(119)واجلربوت: من اجلرِب والقهر
 
 

 

 . 2/333ابختصار من عون املعبود ( 118) 
 . 89/ 3املعبود ينظر عون ( 119) 
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(13 ) 
 سبحان هللا بكرة وأصياًل 

 
 عن ابِن عمر قال: 

 
 ،ن القوم: هللُا أكرُب كبريًاجٌل مِ ر  إذ قال   ، هللِا صلَّى هللُا عليه وسلَّممع رسولِ ي بينما حنن نصل ِ 
 .  كرًة وأصيًًل بحان هللِا بُ وسُ  ،واحلمُد هلل كثريًا

   ؟"ن القائُل كلمَة كذا وكذا مَ " : هللِا صلَّى هللاُ عليه وسلَّمرسولُ  فقال  
   .اي رسول  هللا : أانن القومرجٌل مِ  قال  
 ".  فُِتَحْت هلا أبواُب السماء !عِجبُت هلا" :قال

: فما تركُتهنَّ منُذ مسعُت رسول  هللِا صلَّى هللاُ عليه وسلَّم  يقولُ قال ابنُ   .ذلك   عمر 
 

 (.601صحيح مسلم )
 

(14 ) 
 صالة التسبيح 

 
 عن ابن عباس:

 
  أاَل  ،اي عمَّاهُ  ،اي عباسُ " :للعباِس بِن عبِد املطلب أنَّ رسول  هللِا صلَّى هللُا عليِه وسلَّم  قال  

  عشَر خصاٍل إذا أنت فعلَت ذلك غفرَ  أال أفعُل بكَ  ؟أحُبوك الأ ؟أمَنُحك أال ؟كيُأعط
:  ِسرَُّه وعالنيَته ،وكبريَه صغريَهُ  ،َدهمْ وعَ  خطَأهُ  ،وحديَثه قديَهُ  ،وآخَره َلهُ أوَّ  : ذنَبك هللُا لكَ 

  .خصال عشرَ 
القراءِة يف  فإذا فرغَت من ،تقرأُ يف كلِ  ركعٍة فاحتَة الكتاِب وسورةً  ،ُتصلِ َي أربَع ركعاتأن 
مخَس عشرَة  ،إال هللاُ وهللا أكربُ  سبحان هللِا واحلمُد هلل وال إلهَ  :قائٌم قلتَ  ِل ركعٍة وأنتَ أوَّ 
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ِوي  َث هتَ  ،ِع فتقوهُلا عشًرامن الركو  َث ترفُع رأَسكَ  ،راكٌع عشًرا  فتقوهُلا وأنتَ  َث تركعُ  ،مرةً 
َث تسجُد  ،من السُّجوِد فتقوهُلا عشًرا  َث ترفُع رأَسكَ  ، ساجٌد عشًرا ساجًدا فتقوهُلا وأنتَ 

 يف كلِ  ركعٍة تفعلُ  ،وسبعون مخسٌ  فذلكَ  ، فتقوهُلا عشًرا َث ترفُع رأَسكَ  ، ا عشًرافتقوهلُ 
مل تفعْل ففي   فإنْ  ،إن استطعَت أن ُتصلِ َيها يف كلِ  يوٍم مرًة فافعلْ  ،يف أربِع رَكعاتٍ  ،ذلك

مل   فإنْ  ،مل تفعْل ففي كلِ  سنٍة مرةً  فإنْ  ،لِ  شهٍر مرةً ففي ك مل تفعلْ  فإنْ  ،كلِ  ُُجعٍة مرةً 
 ". َك مرةتفعْل ففي ُعُمرِ 

 
(  1386)( وصححُه يف صحيح سنن أيب داود، سنن ابن ماجه 1297سنن أيب داود )

 وصححُه يف صحيح سننه أيًضا. واللفُظ من األول.
 

 أمنحك: أعطيك  منحة.
 واحلباء: العطية. 

 .(120)  ُع الذنوب، املنحصرُة يف قوله: أولُه وآخره.. وعشُر اخلصاِل هي أنوا 
 

(15 ) 
 بسم هللا وهللا أكرب 

 
 عن أنس قال:

 
 أملح ني أقرن ني.ضحَّى رسوُل هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم  بكبش ني 

بسِم هللِا وهللاُ  قال: ورأيتُه يذحُبهما بيده، ورأيتُه واضًعا قدم ُه على ِصفاِحهما، ويقول: "
 ". أكرب 

 
 ( واللفُظ له.1966(، صحيح مسلم )5244يح البخاري )صح

 

 . 124/ 4ينظر عون املعبود  (120) 
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 األملح: األبيُض الذي يشوبُه شيءٌ من السواد.

 أقرنني: أي لكلِ  واحٍد منهما قرانِن حسنان. 
  العلماءُ  وأمجع   .األقرن من احليوان، واستحبابُ  بعددٍ  اإلنسانِ  تضحيةُ  جوازُ   هذا احلديثِ ويف

 .القرن واختلفوا يف مكسورِ  . له قرانن قْ ل  لذي مل خيُ ا ،ابألجم ِ  التضحيةِ  على جوازِ 
؛ لئًل له وأمكن أثبت   هذا ليكون   وإمنا فعل   .وهي جانبه ،نقالعُ  أي صفحةِ  :فاحهماصِ 

 .(121) أو تؤذيه ، الذبح من إكمالِ  ها فتمنعهُ برأسِ  الذبيحةُ  تضطرب  
 

(16 ) 
 عين وعن أميت

 
 عن جابر بِن عبدهللا قال: 

 
 صلَّى هللا عليه وسلَّم  األضح ى يف املصلَّى، فلمَّا قض ى ُخطبت ُه نزل  من  شهدُت مع رسوِل هللا 

بسِم هللا وهللُا أكرب.  عليه وسلَّم بيده، وقال: "منربه، وُأيت  بكبٍش فذحب ُه رسوُل هللا صلَّى هللا 
 ". هذا عينِ  وعمَّن مل يضحِ  من أمَّيت

 
( وصححُه يف  1521سنن الرتمذي ) (، وصححُه يف صحيح سننه. 2810سنن أيب داود )

 صحيح سننه. 
 

 .(122)قال  اخلطايب: فيه دليٌل على أن الشاة  الواحدة  َُتزُئ عن الرجِل وعن أهله، وإن كثروا
 

 

 

 . 121، 13/120ابختصار من شرح النووي على صحيح مسلم ( 121) 
 . 8/4عون املعبود: ( 122) 



110 
 

(17 ) 
 أحبُّ الكالم إىل هللا 

 
 عن مسرة بن ُجندب قال:

 
بحاَن هللِا، واحلمُد هلِل،  أحبُّ الكالِم إىل هللِا أربٌع: سقال  رسوُل هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم: "

 أبيِ هنَّ بدأَت.   ضرُّكَ إال هللاُ، وهللاُ أكرُب. ال يَ  وال إلهَ 
َيسارًا، وال َرابًحا، وال ََنيًحا، وال أفلَح، فإنك تقوُل: أَثَّ ُهَو؟ فال   وال ُتسمِ نيَّ غالَمكَ 

 .  "فيقوُل: ال ، يكونُ 
 .  إمنا هنَّ أربٌع. فًل تزيدنَّ عليَّ 

 
 (.2137م )صحيح مسل 

 
قال  اإلماُم النوويُّ رمح ُه هللا: هذا حمموٌل على كًلِم اآلدمي، وإال فالقرآُن أفضل. وكذا قراءُة  

 أفضُل من التسبيِح والتهليِل املطلق. فأما املأثوُر يف وقٍت أو حاٍل وحنِو ذلك،  القرآنِ 
 .(123)فاالشتغاُل به أفضل. وهللا أعلم
 .(124)ظاهُر أن املراد  من الكًلِم كًلُم البشروكذا قال  القاضي البيضاوي: ال

كًلٌم حسن، تقصُد معناه. قلت: املقصوُد من الكًلِم معناُه ومضمونه، فعندما تقول: هذا  
 فيبق ى الكًلُم على ظاهره، وهو أن تنزيه  هللا تعاىل  وشكر ُه أفضُل ما يُقاُل ويُعت قد. وهللا أعلم.

 
(18 ) 

 اصطفاء كالم
 خلدري، وأيب هريرة:عن أيب سعيد ا

 

 . 17/49شرح النووي على صحيح مسلم  (123) 
 . 11/207ذكره له ابن حجر يف فتح الباري  (124) 
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: ُسبحاَن  اصطَفى من الكالِم أربًعا عزَّ وجلَّ إنَّ هللَا عن النيبِ  صلَّى هللا عليه وسلَّم  قال: "

   ."ربُ ، وهللاُ أكهللِا، واحلمُد هلِل، وال ِإلَه إالَّ هللاُ 
سيِ ئة.   ونَ عشر  حَسنًة، وُحطَّ عنهُ  ونَ ر عش هبا  لهُ  ُكِتَبتْ  ، َمْن قال: ُسبحاَن هللاِ و " قال:

: احلمُد  لذلك، وَمْن قا ِمثلُ ف ، ذلك. وَمْن قال: ال ِإلَه إالَّ هللاُ  ِمثلُ فوَمْن قال: هللاُ أكرُب، 
ثالثوَن  هبا وُحطَّ عنُه  ،حَسنةً  ثالثونَ  هبا لهُ  ُكِتَبتْ  ،ن ِقَبِل نَ ْفِسههلِل ربِ  العاَلمني، مِ 

 ". سيِ ئة
 

 (.1718 صحيح اجلامع الصغري )(. وصححُه يف8079رواُه أمحد يف املسند )

 
(19 ) 

 أَحبُّ من الدنيا 
 

 عن أيب هريرة  قال:
 

ََلْن أقوَل: ُسبحاَن هللا، واحلمُد هلل، وال إلَه إال  هللا،  قال  رسوُل هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم: "
 ". وهللا أكرب، أحبُّ إيلَّ م ا طلعْت عليه الشمس

 
 (. 2695صحيح مسلم )

 
 .(125)األمواِل وغريها: أي من الدنيا وما فيها من يه الشمسمم ا طلعْت عل 

 
 
 

 

 . 40/ 10ة األحوذي حتف  (125) 
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(20 ) 
 ما أثقلهنَّ يف امليزان! 

 
م قال: حدَّثين أبو ُسلم ى راعي رسوِل هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم، ولقيتُه ابلكوفِة   عن أيب سًل 

 يف مسجدها، قال: 
 

ما أثَقَلهنَّ  -بيِده خبَْمٍس  وأشارَ  - َبٍخ َبخٍ " مسعُت رسول  هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم  يقول:
والوَلُد الصَّاحلُ يُتوَّفَّ للمرِء   .وهللاُ أكرَبُ   ، وال إلَه إالَّ هللاُ  ،واحلمُد هللِ  ، ُسبحاَن هللاِ  ! يف امليزان
 ". حتِسُبهاملسلِم فيَ 

 
(، وصحح الشيخ شعيب إسناد ُه على شرِط الشيخني، املستدرك  833صحيح ابن حبان )

 ( وقال: صحيُح اإلسناِد ومل خيرجاه. واللفُظ لألول. 1885يحني )على الصح
 

 .(126)بٍخ بٍخ: معناها تفخيُم األمِر واإلعجاُب به
 

(21 ) 
 الباقيات الصاحلات

 
 عن أيب هريرة رضي  هللا عنه قال:

 
واحلمُد  قولوا: سبحاَن هللِا،  ،خُذوا ُجن ََّتُكم ِمن النار" قال  رسوُل هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم:

نَّ أيتنَي يوَم القيامِة ُمقدِ  وُُمنِ باٍت،   ،وُمعِقباتٍ  ،ماتٍ هلِل، واَل إلَه إالَّ هللا، وهللُا أكرُب، فِإَّنَّ
 ."اتُهنَّ الباِقياُت الصَّاحلو 
 

 

 . 5/397فتح الباري ( 126) 
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( وقال: صحيٌح على شرِط مسلم ومل خيرجاه. وصححُه  1985املستدرك على الصحيحني )
 (. 3214 )ي يف صحيح اجلامع الصغريله وللنسائ

 
 ُجنَّتكم: وقايتكم. 

 
(22 ) 

 أيسر وأفضل 
 

 عن سعد بِن أيب وقَّاص:
 

فقال:  ،أنَّه دخ ل مع رسوِل هللِا صلَّى هللاُ عليه وسلَّم على امرأٍة يف يِدها نًوى أو حًصى ُتسبِ حُ 
 ،السَّماءيف  ُسبحاَن هللِا عدَد ما خَلقَ أاَل ُأخرِبُِك مبا هو أيَسُر عليِك ِمن هذا وأفَضُل؟ "

  وهللُا أكرَبُ ِمْثلَ  . وُسبحاَن هللِا عدَد ما هو خالق ، يف اَلرض وُسبحاَن هللِا عدَد ما خَلقَ 
َة إالَّ ابهلِل ِمْثلَ  .ذلك وال إلَه إالَّ هللُا ِمْثلَ  .ذلك واحلمُد هلِل ِمْثلَ  .ذلك   وال َحْوَل وال قوَّ
 ". ذلكَ 

 
د ُه على شرِط مسلم، املستدرك على (، وصحح الشيخ شعيب إسنا837صحيح ابن حبان )

 (.2009الصحيحني )
 

وهللا أكرُب مثل  ذلك: بنصِب "مثل "، والتقدير: هللُا أكرُب عدد  ما خلق  يف السماء، وهللُا أكرُب  
 .(127) رض...عدد  ما خلق  يف األ

 
 
 

 

 . 13/ 10حتفة األحوذي ينظر ( 127) 
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(23 ) 
 سبحان هللا رب العاملني

 
 عن سعد بِن أيب وق اص قال:

 
 فقال: علِ ْمين كًلًما أقولُه.  هللِا صلَّى هللاُ عليِه وسلَّم   أعرايبٌّ إىل رسولِ  جاء  
هللِا   سبحانَ  ، كثريًا  واحلمُد هللِ  ،أكرُب كبريًا له، هللاُ  ال شريكَ  هُ ُقل: ال إله إال هللاُ وحدَ " :قال

   ".ربِ  العاَلِمني، ال حوَل وال قوَة إال ابهلِل العزيِز احلكيم
 ؟  فما يل ،يبِ  : فهؤالِء لر قال
 ". وارزْقين  ،واهِدين ،وارمْحين ، اغفْر يل ُقل: اللهمَّ " :قال

 
 (.2696صحيح مسلم )

 
دى، وما  اهلُ  ك  ما يف هذه األخبار: اللهم اهدين، اللهم إين أسألُ  كلُّ قال  ابُن حبَّان رمح ُه هللا:  

 املؤمنُ  أن يؤمن   فيه، إذ حمالٌ  ى والزايدةُ على اهلد   هبا الثباتُ  ريد  إمنا أُ  ،شبهها من األلفاظيُ 
 . (128)ذلك  هللا قبل   وقد هداهُ  الزايدةِ  بسؤالِ 

 
(24 ) 

 تصديُق الربِ  العبدَ 
 

 وأيب هريرة قاال:عن أيب سعيد اخلدري 
 

 ،ربُّه هُ صدَّقَ  ، العبُد: ال إلَه إالَّ هللُا وهللُا أكرَبُ  إذا قالَ قال  رسوُل هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم: "
   .إلَه إالَّ أن وأن أكرَبُ  ال ،عبدي قال: صَدقَ 

 

 . (946صحيح ابن حبان ) (128) 
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   .ال إلَه إالَّ أن وحدي ،عبدي قال: صَدقَ  ،ربُّه هُ صدَّقَ  ،وإذا قال: ال إلَه إالَّ هللاُ وحَده
ال إلَه إالَّ أن ال   ، عبدي قال: صَدقَ  ، ربُّه هُ صدَّقَ  ،وإذا قال: ال إلَه إالَّ هللُا ال شريَك له

   .شريَك يل
ال إلَه إالَّ أن يَل   ،عبدي قال: صَدقَ  ،ربُّه هُ صدَّقَ  ، ُمْلكُ  هللُا له ال وإذا قال: ال إلَه إالَّ 

   .ْلُك ويَل احلمدُ  ُ امل
َة إالَّ ابهللِ  ال إلَه   ،عبدي وقال: صَدقَ  ربُّهُ  هُ صدَّقَ  ،وإذا قال: ال إلَه إالَّ هللاُ ال َحْوَل وال قوَّ

َة إالَّ ّب  ". إالَّ أن وال َحْوَل وال قوَّ
 

( 8( وصحح الشيخ شعيب إسناده، املستدرك على الصحيحني )851ابن حبان )صحيح 
يف  ( وصححهُ 3794الصحيحني، سنن ابن ماجه )وقال: حديٌث صحيح مل خيرَّْج يف 

 ( وصحح الشيخ حسني أسد إسناده. 1258صحيح سننه، مسند أيب يعلى )
 

 . (129). وهذا أبل ُغ من أن يقول: صد قت  ان أكرب ُ ال إله  إالَّ أان وأ صدَّق ُه ربُّه: أي قرَّر ُه، أبْن قال: 
 

(25 ) 
 كيف تتساقط الذنوب؟ 

 
 عن أنس:

 
ا بعصاه ، مرَّ بشجرٍة ايبسِة الور قِ  صلَّى هللُا عليِه وسلَّم   هللارسول  أن    ، الور قُ  ناثر  فت   ،فضر هب 

ن لُتَساِقُط مِ  ، أكربُ وهللاُ  ، وال إله إال هللاُ واحلمُد هلل،  ، وسبحاَن هللاِ  ، هللِ  احلمدُ  : إن" :فقال
 ". الشجرةهذه نوِب العبِد كما َتَساَقَط َوَرُق ذُ 
 

 (.1601( وقال: حديٌث غريب. وحسَّنُه يف صحيح اجلامع الصغري )3533سنن الرتمذي )
 

 . 9/274حتفة األحوذي  (129) 
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 . (130)ذكر  الطييب أن هذه الكلماِت كلَّها ابلنصِب على اسِم )إنَّ(، وخربها "لُتساقط"

 املصدرين السابقني. وقد ضبطُت الكلماِت من
 

(26 ) 
 ال إله إال هللا وهللا أكرب 

 
 عن عبدهللا بن عمرو قال: 

 
ما على اَلرِض أحٌد يقول: ال إله إال هللا، وهللا  رسوُل هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم: "قال  

 ".  أكرب، وال حوَل وال قوَة إال ابهلل، إال  كفَّرْت عنه خطاايُه ولو كانت مثَل زَبِد البحر
 

(، وحسَّنُه يف  6479( وقال: حديٌث حسٌن غريب، مسند أمحد )3460سنن الرتمذي )
 (.5636ع الصغري )صحيح اجلام

 
(27 ) 

 عندما أيوي إىل فراشه
 

 عن أيب هريرة:
 

ال   حنَي أيوي إىل فراِشه: ال إلَه إالَّ هللُا وحَدهُ  َمن قالَ عن النيبِ  صلَّى هللا عليه وسلَّم  قال: "
َة إالَّ ابهلل ، لُك وله احلمُد وهو على كلِ  شيٍء قدير ُ له امل ،شريَك له   ، ال حوَل وال قوَّ

- خطاايه  أو  ،هللُا ذنوبَه فرَ غَ  ،وهللُا أكرَبُ  ، وال إلَه إالَّ هللاُ  ، واحلمُد هللِ  ، ُسبحاَن هللاِ 
 ". وإْن كان ِمثَل زََبِد البحر - ِمْسع رٌ  شكَّ  

 

 . 9/361حتفة األحوذي  (130) 
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 شعيب أن إسنادُه صحيٌح على شرِط مسلم. ( وذكر  الشيخ5528صحيح ابن حبان )

 
(28 ) 

 عند الركوب
 

 عن عليِ  بن ربيعة  قال:
 

   ".هللا بسمِ "  :قال يف الركابِ  هُ رجل   ا وضع  فلمَّ  ، هالريكب   ةٍ بدابَّ  يت  هللا عنه وأُ   ا رضي  علي   شهدتُ 
   ".هلل  احلمدُ " :ى على ظهرها قالا استو  فلمَّ 

َقِلُبونَ  . خََّر لََنا َهَذا َوَما ُكنَّا َلُه ُمْقرِِننَي ُسْبَحاَن الَِّذي سَ "} : مث قال " ]سورة  {َوِإنَّ ِإىَل رَب َِنا َلُمن ْ
   [.14 – 13الزخرف: 

  .مرات   ثًلث    "هلل  احلمدُ " :مث قال
  .مرات   ثًلث   "هللا أكرب " :مث قال
مث   ".ت أنإال   الذنوبَ  إنه ال يغفرُ  ،يل نفسي فاغفرْ  إين ظلمتُ  سبحانكَ " :مث قال
  .ضحك 

   ؟ضحكت شيءٍ  من أي ِ  ،املؤمنني اي أمري   :فقيل
ن مِ  ،هللا اي رسول   :فقلت ،مث ضحك  ،كما فعلتُ   فعل   م  ى هللا عليه وسلَّ صلَّ  النيبَّ  رأيتُ  :قال
   ؟ضحكت شيءٍ  أي ِ 
  بَ الذنو  أنه ال يغفرُ  يعلمُ  ،يل ذنوّب  اغفرْ  : إذا قال من عبدهِ  بُ عجَ يَ   تعاىَل كَ إن ربَّ " :قال

 ". غريي
 

( ومنه لفظه، 2602( وقال: حديٌث حسٌن صحيح، سنن أيب داود )3446سنن الرتمذي )
 وصححه يف صحيح سننه. 
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، أي: يرتضي هذا القول  ويستحسنُه استحسان   يل ذنويب اغفرْ  :إذا قال من عبدهِ  بُ عج  ي  
 . (131)املعجب. قالُه الطييب

 
(29 ) 

 الرجوع من السفر
 

 عنهما قال: عن ابن عمر رضي  هللا 
 

  ا من اَلرضِ دَ فَ دْ  فَ اَل فعَ  ، أو غزو من حج ٍ  إذا قفلَ  مَ ى هللا عليه وسلَّ هللا صلَّ  كان رسولُ 
 وله احلمدُ  له امللكُ  ،له ال شريكَ  هُ ال إله إال هللا وحدَ  ، أكرب هللا ،هللا أكرب " :ا قالفً رَ أو شَ 

هللا  صدقَ  ،نا حامدونآيبون اتئبون ساجدون عابدون لرب ِ  ،قدير شيءٍ  وهو على كل ِ 
   ".هوحدَ  اَلحزابَ  وهزمَ  ،هعبدَ  ونصرَ  ،هوعدَ 

 
الشيخني. وأصله لى شرط ( وذكر  الشيخ شعيب أن إسناد ُه صحيٌح ع4496مسند أمحد )

 يف صحيح البخاري. 
 

 قفل : رجع.
 .(132)  أورد  ابُن حجر قول  اجلمهور إن هذا القول  يشرُع يف كلِ  سفر، إذا كان سفر  طاعة

 الفدفد: املكاُن الذي فيه ارتفاٌع وغلظ. والشر ف: املكاُن املرتفع. 
 آيبون: راجعون من السفِر ابلسًلمِة إىل أوطاننا. 

 وعد ه: إبظهاِر دينِه ونصِر عبده.  صد ق  هللا 
: هي القبائُل اجملتمعُة من الكف اِر املختلفُة حلرِب النيبِ  صلَّى هللا عليه   وهزم  األحزاب 

 .(133)وسلَّم

 

 . 7/188عون املعبود ( 131) 
 . 11/189ينظر فتح الباري ( 132) 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=6&ID=35&idfrom=4216&idto=6187&bookid=6&startno=51#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=6&ID=35&idfrom=4216&idto=6187&bookid=6&startno=51#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=6&ID=35&idfrom=4216&idto=6187&bookid=6&startno=51#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=6&ID=35&idfrom=4216&idto=6187&bookid=6&startno=51#docu
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(30 ) 
 دعاء مقبول

 
 عن ُعبادة  بِن الصامت:

 
 إالَّ هللُا وحَدُه ال  إلهَ ن الليِل فقال: ال ن تَ َعارَّ مِ مَ عن النيبِ  صلَّى هللا عليه وسلَّم  قال: "

بحاَن هللِا، وال  ْلُك ولُه احلمُد، وهو على كلِ  شٍيء قديٌر، احلمُد هلِل، وسُ  ُ شريَك لُه، لُه امل
إلَه إالَّ هللاُ، وهللُا أكرُب، وال حوَل وال قوَة إال ابهلِل، َث قال: اللهمَّ اغفْر يل، أو دعا،  

 ."ْت صالتُهِبلَ قُ  ،توضَّأَ وصلَّى اسُتِجيَب له، فإنْ 
 

 (.1103صحيح البخاري )
 

 .(134)تعارَّ من الليل: استيقظ، وال يكوُن إال يقظًة مع كًلم
أي: انتبه  بصوٍت من استغفاٍر أو تسبيٍح أو غريمها. وقوله: فقال حني يستيقظ: ال إله إال  

يف نومِه  سه، هللا، اخل: تفسرٌي له. وإمنا يوجُد ذلك ملن تعوَّد  الذكر  حىت صار  حديث  نف
 .(135)ويقظته

 
(31 ) 

 غراس اجلنة
 عن ابِن مسعود قال: 

  
 

 . 19/ 4ابختصار من حتفة األحوذي ( 133) 
 . 3/204النهاية يف غريب احلديث ( 134) 
 . 1/276شرح سنن ابن ماجه للسيوطي  ( 135) 
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َلِقيُت إبراهيَم ليلَة ُأْسِرَي ّب، فقال: اي  قال  رسوُل هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم: "
ا ِقيعْذبُة املاِء، بُة الرتبَِة، عَ هم أنَّ اجلنَة طي ِ وَأخربِْ  السالمَ  مينِ   كأُمَّتَ  أْقِرئْ  ،حُممَّدُ  اٌن،  وأَّنَّ

 ".  هللاُ، وهللاُ أكرب إال    سبحاَن هللِا، واحلمُد هلِل، وال إلهَ  :وأنَّ ِغراَسها
 

( وقال: حديٌث حسٌن غريب. وحسَّنُه له يف صحيِح اجلامِع 3462رواُه الرتمذي يف السنن )
 (.5152الصغري )

 
 قيعان: أرٌض مستويٌة خاليٌة من الشجر.

 عن األشجارِ  خاليةٌ  اجلنةِ  على أن أرض   نه يدلُّ أل ؛إشكال ثِ يف هذا احلدي :قال الطييب
ا اأْل هْن ارُ } :تعاىل   قولهُ  ويدلُّ  ،والقصور نَّاٌت َت ْرِي ِمْن حت ِْته  [ على أهنا 11{ ]سورة الربوج: ج 

   .أغصاهنا ابلتفافِ  ةِ املظلَّ  ألشجارها املتكاثفةِ  جنةً  يتْ ألهنا إمنا مس ِ  ؛عنها  خاليةٍ  غريُ 
 أعمالِ  ا حبسبِ ا وقصورً فيها أشجارً  بفضلهِ   أوجد  مث إن هللا تعاىل   ، كانت قيعاانً أهنا   :واجلواب 
 له من العملِ  ق  لِ ما خُ لِ  هُ ر  سَّ  ل مَّا يمث إنه تعاىل   ،عمله به بسببِ  ما خيتصُّ  عاملٍ  لكل ِ  ،العاملني

 .بلى املسب ِ ع ا للسببِ إطًلقً  ،اجمازً  لتلك األشجارِ  كالغارسِ   هُ جعل   ،بذلك الثواب  نال  لي  
   .انتهى

 ؛والقصور ي من األشجارِ الكل ِ  على اخللو ِ  يف احلديثِ  ا أبنه ال داللة  أيضً  وأجيب   قال  القاري:
  لينغرس   ، بًل غرس واسعةٌ  منها أمكنةٌ  وما عداهُ  ، أن أكثرها مغروسألن معن كوهنا قيعاانً 

عن تلك  بُ ها املسبَّ رسُ وغ ،الذي بًل سبب ها األصليُّ غرسُ  ز  ويتمي َّ  ،بتلك الكلمات 
 .(136)الكلمات 

 
(32 ) 

 غراس آخر 
 

 عن أيب هريرة:
 

 . 9/303األحوذي  حتفة (136) 
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اي أاب هريرَة ما الذي  "  :فقال ،ًسارْ غ   سُ غرِ ي   مرَّ به وهو أن رسول  هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم  

  "؟تغرسُ 
  .راًسا يلغِ  :قلتُ 
   "؟من هذا لكَ  راٍس خريٍ أال أدلَُّك على غِ " :قال
   .هللا  ى اي رسول  بل   :قال
بكلِ  واحدٍة   لكَ  سُ يُغرَ  ، وهللُا أكربُ  ،وال إلَه إال هللاُ  ،واحلمُد هللِ  ،بحاَن هللاِ سُ  :قل" :قال

 ".شجرٌة يف اجلنة
 

الصحيحني (، وصححُه له يف صحيح سننه، املستدرك على 3807سنن ابن ماجه )
 ( وقال: صحيُح اإلسناِد ومل خيرجاه، وله شاهٌد عن جابر.1887)
 

(33 ) 
 جاء أهل اليمن

 
 عن ابن عباس قال:  

 
  وجاءَ  ، نصُر هللاِ  جاءَ  ،هللُا أكرَبُ هللُا أكرَب "ابملدينِة إذ قال:  ين ما النَّيبُّ صلَّى هللُا عليه وسلَّم  ب

  ، والفقُه َيانٍ  ، انٍ اإلياُن يَ  ، ليِ نٌة طاعُتهم ، قوٌم نقيٌَّة قلوهُبم ،نمأهُل الي وجاءَ  ،الفتحُ 
 ". ةنيَّ واحِلكمُة َيا

 
 ( وذكر الشيخ شعيب أن إسناده صحيح. 7298صحيح ابن حبان )

 قال  ابُن حجر رمح ُه هللا: سبُب الثناِء على أهِل اليمن إسراُعهم إىل اإلمياِن وقبوهلم. 
 أهلِ  ال كلُّ  ، منهم حينئذ  املوجودُ  بذلك   مث املرادُ وقال  ابُن الصًلح بعد ثناٍء على أهِل اليمن: 

 .  ال يقتضيه زمان، فإن اللفظ   يف كل ِ  اليمنِ 
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 .(137)ابهلل على املعرفةِ  املشتملُ  العلمُ   :ابحلكمة  يف الدين، واملرادُ   الفهمُ  :ابلفقه قال: واملرادُ 
 

(34 ) 
 قريب هللا مسيع 

 
 عن أيب موسى األشعريِ  رضي  هللا عنهم قال: 

 
ى هللا عليه  ه  رسوُل هللِا صلَّ ا توجَّ مَّ  خيرب ، أو قال: ل م  ى هللا عليه وسلَّ ا غزا رسوُل هللِا صلَّ مَّ  ل

ُم ابلتكبري م، أ شر ف  الناُس على وادٍ وسلَّ     .إالَّ هللا، ال إله   : هللاُ أكرُب هللاُ أكربُ ، فرفعوا أصواهت 
وال   وَن أصمَّ عُ اْربَ ُعوا على أنُفِسكم، إنكم ال َتدْ "م: ى هللا عليه وسلَّ رسوُل هللِا صلَّ  فقال  

   ".ون مسيًعا قريًبا، وهو معكمعُ دْ م تَ غائًبا، إنَّكُ 
،  إال ابهللِ م، فسمعين وأان أقول: ال حول  وال قوَّة  ى هللا عليه وسلَّ وأان خلف  دابَِّة رسوِل هللِا صلَّ 

 .  "اي عبَد هللِا بَن قيسٍ ": يل فقال  
 .  ل  هللا قلُت: لبيِ ك  اي رسو 

  "؟  اجلنةن كنوزِ على كلمٍة ِمن كنٍز مِ   َأُدلُّكَ أاَل "قال: 
 ي. فداك  أيب وأم ِ  ، ى اي رسول  هللاقلُت: بل  

َة إالَّ "قال:   . " ابهللال حوَل وال قوَّ
 

 (.3968صحيح البخاري )
 

 إمنا يفعلهُ  الصوتِ  ، فإن رفع  كم: ارفقوا أبنفسكم، واخفضوا أصوات  اربعواقال  اإلماُم النووي: 
وال غائب، بل هو   ، ليس هو أبصمَّ تعاىل   ون هللا  عُ دوأنتم ت   ،سمعهلي   اطبهُ ن خيُ م   عدِ لبُ  اإلنسانُ 

 واإلحاطة.   قريب، وهو معكم ابلعلمِ  مسيعٌ 

 

 . 532، 6/352ينظر فتح الباري  (137) 
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 كان أبلغ    هُ إىل رفعه، فإنه إذا خفض   حاجةٌ  عُ دْ إذا مل ت   ابلذكرِ  الصوتِ  إىل خفضِ  ففيه: الندبُ 
 . به أحاديث رفع، كما جاءتْ  إىل الرفعِ  حاجةٌ  دعتْ  وتعظيمه، فإنْ  يف توقريهِ 

  العلماء: سببُ  ال  ق ،اجلنة من كنوزِ  إال ابهلل كنزٌ  وال قوة   ال حول   :مى هللا عليه وسلَّ صلَّ  قولهُ 
ه،  غريُ  ، وأنه ال صانع  له ابإلذعانِ  اعرتافٌ إىل هللا تعاىل، و  وتفويضٍ  تسًلمٍ اس أهنا كلمةُ  ذلك  

  .ا من األمرشيئً  ال ميلكُ  ألمره، وأن العبد   وال رادَّ 
  .كمأموالِ  أنفسُ  ، كما أن الكنز  سنفي ، وهو ثوابٌ يف اجلنة خرٌ مدَّ  هنا: أنه ثوابٌ   الكنزِ ومعن  

هللا   إال مبشيئةِ  وال حيلة   وال استطاعة   : ال حركة  ، أياحليلةو  احلركةُ  :اللغة: احلول أهلُ  قال  
  .تعاىل

   .إال ابهلل خريٍ  يف حتصيلِ  وال قوة   شر ٍ  يف دفعِ  ال حول   :وقيل: معناه
   .(138)إال مبعونته على طاعتهِ  هللا إال بعصمته، وال قوة   عن معصيةِ  وقيل: ال حول  

 
(35 ) 

 اَلذان ينع اإلغارة
 

 الك قال:عن أنس بِن م
 

ذااًن  مسع  أ   ذان ، فإنْ ت ِمُع األ  رُي إذا ط ل ع  الفجُر، وكان ي س يُغِ  م  ى هللا عليه وسلَّ رسوُل هللِا صلَّ  كان  
 . ع  رجًًل يقول: هللاُ أكرُب هللاُ أكربمفس  .غار أأمس ك، وإال  

   ".على الِفْطرة": مى هللا عليه وسلَّ رسوُل هللِا صلَّ  فقال  
 .   هللاأشهُد أ ْن ال إله  إال   ، هللاال  أ ْن ال إله  إ: أشهُد مث قال
 .  "خَرجَت ِمن النار": مى هللا عليه وسلَّ رسوُل هللِا صلَّ  فقال  

 . ىفإذا هو راعي ِمْعزً  ،فنظروا
 

 (.382صحيح مسلم )

 

 . 25/ 17ينظر شرح النووي على صحيح مسلم  (138) 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=53&ID=1266&idfrom=7894&idto=7900&bookid=53&startno=2#docu
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(: فابتدرانه، فإذا هو صاحُب ماشيٍة أدركتُه الصًلُة فناد ى  1665يف صحيح ابن حبان )

 هبا. 
   .سًلمعلى اإل :أي ،على الفطرة :مهللا عليه وسلَّ ى صلَّ  هُ قولو 

   .ابلتوحيد  :أي ، من النار خرجت   :مى هللا عليه وسلَّ صلَّ  وقولهُ 
  وهذا هو الصحيحُ  . للمنفرد مشروعٌ  ذان   به يف أن األجَّ احتُ  ،ىعز  ذا هو راعي مِ : فإوقوله

  .غريان ومذهبِ ]الشافعية[ يف مذهبنا  املشهورُ 
 على نه دليلٌ ، فإاملوضع ذلك   على أهلِ  غارة  اإل مينعُ  ذان   على أن األدليلٌ  ديثِ ويف احل

   .سًلمهمإ
وهذا هو  ،ذلك منه ابستدعاءِ  ن مل يكنْ ، وإاسًلمً إ ابلشهادتني يكونُ  وفيه أن النطق  

 .(139) ... وفيه خًلف ،الصواب 
 

(36 ) 
 لغارة على العدو ا

 
 عن أنس بن مالك:

 
  ،نظروي   ، غزو بنا حىت ُيصبح ي   كان إذا غز ا بنا قوًما مل يكنْ   م  عليه وسلَّ  هللاى أن النيبَّ صلَّ 

   .مل يسمْع أذااًن أغار  عليهم أذااًن ك فَّ عنهم، وإنْ  مسع   فإنْ 
ينا إليهم ليًلً، فلم   ،قال: فخرجنا إىل خيرب وركبُت  ، ب  كا أصبح  ومل يسمْع أذااًن ر فانته 

   .مى هللا عليه وسلَّ سُّ قدم  النيبِ  صلَّ مي لت م  قد   خلف  أيب طلحة، وإنَّ 

 

 . 4/84شرح النووي على صحيح مسلم  (139) 
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م قالوا: حممٌد  ى هللا عليه وسلَّ وا النيبَّ صلَّ ا رأ  يهم، فلمَّ قال: فخرجوا إلينا مبكاتِِلهم ومساحِ 
   . وهللِا، حممٌد واخلميسُ 

ْت  ، َخرِبَ هللُا أكربُ  ،هللُا أكربُ "قال:  م  ى هللا عليه وسلَّ ا رآُهم رسوُل هللِا صلَّ قال: فلمَّ 
 ." رين إذا نزلنا بساحِة قوٍم فساَء صباُح املنذَ خيرُب، إنَّ 

 
 (.1365( واللفُظ له، صحيح مسلم )585صحيح البخاري )

 
 املسحاُة هي اجملرفُة من احلديد.

 واملكتل: الزنبيُل الكبري. 
 واخلميس: اجليش. 

واإلغارِة عليهم إن  هللا ابلقتِل ": أي بئس  صباُحهم؛ لنزوِل عذاِب رينفساء  صباُح املنذ  "
 .(140)مل يؤمنوا

 "هللا أكرب...": فيه دليٌل الستحباِب الذكِر والتكبرِي عند احلرب.
 "خربت خيرب": ذكروا فيه وجهني: 

ا.   أحدمها: أنه دعاء، تقديره: أسأُل هللا  خراهب 
 . (141)والثاين: أنه إخباٌر خبراهِبا على الكفار، وفتِحها للمسلمني

 
(37 ) 

 جبل ُأحد 
 سويد األنصاري، وكان من أصحاب النيبِ  صلَّى هللا عليه وسلَّم، قال: عن 

 

 . 131/ 5شرح املفردات من حتفة األحوذي ( 140) 
 . 9/219ينظر شرح النووي على صحيح مسلم ( 141) 
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قف لنا مع نيبِ  هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم من غزوِة خيرب، فلم ا بدا له ُأُحٌد قال  النيبُّ صلَّى 

 ". هللا أكرب، جبٌل حيبُّنا ونبُّههللا عليه وسلَّم: "
 

هو بدون لفِظ التكبري جزٌء من  صححه الشيخ شعيب. و ( و 15697مسند أمحد )
(، صحيح مسلم 3187حديٍث يف رواايٍت أخرى عند الشيخني وغريمها. صحيح البخاري )

(1392.) 
 

: قال  اإلماُم النووي: الصحيُح أنه على ظاهره، وأن معناه: حيبُّنا هو بنفسه،  حيبُّنا وحنبُّه
 .(142)وقد جعل  هللا فيه متييزًا

 
(38 ) 

 النيبُّ احلق  
 

 أيب هريرة  قال:عن 
هذا ِمن " :لرجٍل ممن يُْدع ى ابإلسًلم فقال   ،شِهْدان مع رسوِل هللِا صلَّى هللُا عليه وسلَّم ُحن يًنا

   ." أهِل النار
الرجُل   ، فقيل: اي رسول  هللا ،فأصاب  ْته جراحة  ،قات ل الرجُل قتااًل شديًدا ،ا حض ْران القتالفلم  

 وقد مات.   ،اليوم  قتااًل شديًدا فإنه قاتل   ر،النا الذي قلت  له آنًفا إنه ِمن أهلِ 
   ." إىل النار" :فقال النيبُّ صلَّى هللاُ عليه وسلَّم

ولكنَّ به جراًحا   ، إذ قيل: إنه مل مي ُتْ  بعُض املسلمني  أن ي راتب. فبينما هم على ذلك   فكاد  
   .يًداشد
 ه. نفس   فقتل   ،ا كان من  الليِل مل ي صربْ على اجلراحفلم  
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   ."هللاُ أكرب! أشهُد أين عبُد هللِا ورسولُه"فقال:  ،النيبُّ صلَّى هللاُ عليه وسلَّم بذلك  رب  خفأُ 
ُد هذا  وإنَّ هللَا يؤي ِ  ،دخُل اجلنَة إال نفٌس مسلمةإنه ال يَ " :ى يف الناسبًلاًل فناد   ر  ممث أ

 ". الديَن ابلرجِل الفاجر
 

 ( واللفُظ له.111(، صحيح مسلم )2897صحيح البخاري )
 

قال  احلافُظ ابُن حجر: الذي يظهُر أن املراد  ابلفاجِر أعمُّ من أن يكون  كافرًا أو فاسًقا. وال  
ألنه حمموٌل على من كان يُظِهُر  يعارضُه قولُه صلَّى هللا عليه وسلَّم: "إان  ال نستعنُي مبشرك"؛

 الكفر، أو هو منسوخ. 
 عليه وسلَّم  ابملغيبات، وذلك  من معجزاتِه الظاهرة. ويف احلديِث إخبارُه صلَّى هللا 

 .(143) وفيه جواُز إعًلِم الرجِل الصاحِل بفضيلٍة تكوُن فيه، واجلهِر هبا
 

(39 ) 
 الوسوسة 

 
 عن ابن عباس قال:

 
النيبِ  صلَّى هللا عليه وسلَّم  فقال: اي رسول  هللا، إن أحد ان لي جُد يف نفسِه  جاء  رجٌل إىل 

ًة أحبُّ إليه من أن يتكلَّم  به! الشيء  ألنْ    يكون  مُح م 
 ". احلمُد هلل الذي ردَّ أمَرُه إىل الوسوسة هللا أكرب!فقال  صلَّى هللا عليه وسلَّم: "

 
الشيخ شعيب يف املوضعني: إسنادُه صحيح.  (، وقال 6188، 147صحيح ابن حبان )

 يف صحيحه. ( وصححه 5112واللفُظ من املوضِع األول. ورواه أبو داود )
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( 132وأييت يف حديٍث آخر بلفظ: "وقد وجدمتوه؟ ... ذاك صريُح اإلميان" )صحيح مسلم 
 على خلوصِ  دليلٌ  ،عنها ووجودكم النفرة   ،قبولكم وامتناعُ  ،تلك الوساوس كم بقبيحِ علمُ  :أي

   . عنه وال ينفرُ  من احملالِ  على ما يف قلبهِ  يصرُّ  ، فإن الكافر  إميانكم
  يرتكُ  : أي (3102،134" )البخاري ومسلم ابهلل ولينته  فليستعذْ " حديث: كما أييت يف

  .عنه التفكر ابهلل إذا مل يزلْ  ويستعيذُ  ،يف ذلك اخلاطر التفكر  
ال   ، ضروري أمرٌ  الشيطانُ  ما يوسوسهُ   عن كل ِ هللا تعاىل   ابستغناءِ  أن العلم   ،يف ذلك  واحلكمةُ 

 وهي غريُ  ،الشيطان من ذلك فهو من وسوسةِ  شيءٌ  ع  وق واملناظرة، فإنْ  لًلحتجاجِ  حيتاجُ 
 إنْ  الوقت   عُ فيضي ِ  ،واالسرتسال من املغالطةِ  ا آخر  مسلكً  جيدُ  ةٍ حبجَّ  فمهما عورض   ،متناهية

    .(144)به  ابالستعاذةِ إىل هللا تعاىل   ى من اإلجلاءِ أقو   يف دفعهِ  من فتنته، فًل تدبري   سلم  
 واحلُم مة: الرماُد والفحم.

 
(40 ) 

 ال إله إال هللا وهللا أكرب 
 

 عن أيب هريرة:
 

مسعُتم مبدينٍة جانٌب منها يف الربِ  وجانٌب منها يف " أن النيبَّ صلَّى هللا عليه وسلَّم  قال:
   "؟البحرِ 

   . نعم اي رسول  هللا :قالوا
فلم   ، وافإذا جاؤوها نزل ،ن بين إسحاق غزَوها سبعوَن ألًفا مِ ال تقوُم الساعُة حىت يَ " :قال

   ". يهاجانبَ   سقُط أحدُ فيَ  ،ال إله إال هللاُ وهللاُ أكربُ  : قالوا ،يقاتلوا بسالٍح ومل يرموا بسهم
يلي[: ثور قال      ".الذي يف البحرِ " :إال قال هُ ال أعلم ]بُن زيد الدِ 
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ال إله   :الثةَث يقولوا الث ،سقُط جانُبها اآلخرُ فيَ  ،ال إله إال هللاُ وهللاُ أكرب  :َث يقولوا الثانية"
إذ   ، فبينما هم يقتسموَن املغامن ،غنموافيَ  ،فيدخلوها ، رَُّج هلمفَ في ُ  ،إال هللُا وهللُا أكربُ 

 ". رتكون كلَّ شيٍء ويرجعون فيَ   .اَل قد خرجإنَّ الدجَّ   :فقال ،جاءهم الصريخُ 
 

 (.2920صحيح مسلم )
 
ا هو يف مجيِع أصوِل صحيِح  : قال  القاضي ]عياض[: كذن بين إسحاقغزو ها سبعون  ألًفا مِ ي  

املعروُف احملفوُظ "من بين إمساعيل"، وهو الذي يدلُّ  مسلم "من بين إسحاق". قال  بعضهم: 
 . (145)عليه احلديُث وسياقه؛ ألنه إمنا أراد  العرب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 

 . 18/45شرح النووي على صحيح مسلم ( 145) 



130 
 

 (146)املراجع
 

ترتيب عًلء الدين علي بن بلبان   / اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان -
مؤسسة بريوت:  -.2ط -حققه وخرَّج أحاديثه شعيب األرانؤوط. الفارسي؛
 ه  ]الرتاث[.1414-1393الرسالة، 

القاهرة: قصي  -.2ط -البخاري؛ حتقيق حمب الدين اخلطيب.اَلدب املفرد/  -
 ه . 1379حمب الدين اخلطيب، 

 -ابن عبدالرب القرطيب؛ حتقيق سامل حممد عطا، حممد علي معوض.االستذكار/  -
 ه  ]الرتاث[. 1421وت: دار الكتب العلمية، بري 
-ابن حجر العسقًلين؛ حتقيق علي حممد البجاوي. /اإلصابة يف متييز الصحابة -

 ه ] الرتاث[.1412بريوت: دار اجليل، 
 دار الكتب العلمية ]الرتاث[. :بريوت  -.املباركفوري /حتفة اَلحوذي  -

لقاهرة: دار احلديث،  ا -حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي.سنن ابن ماجه/  -
 د.ت.

حتقيق حممد انصر الدين األلباين؛ اعىت هبا مشهور بن حسن سنن أّب داود/  -
ه  )وضمنه: صحيح   1427الرايض: مكتبة املعارف،  -.2ط-آل سلمان.

 وضعيف سنن أيب داود(. 

حتقيق أمحد حممد شاكر، حممد فؤاد عبد  سنن الرتمذي )اجلامع الصحيح(/  -
 د.ت.  القاهرة: دار احلديث، -وة.الباقي، إبراهيم عط

مكة املكرمة:   -البيهقي؛ حتقيق حممد عبد القادر عطا. /السنن الكربى -
 ه  ]الرتاث[.1414مكتبة دار الباز، 

حلب: مكتب املطبوعات،  -حتقيق عبدالفتاح أبو غدة. سنن النسائي/  -
 ه  ]الرتاث[.1406

 

املراجع اليت وضع يف آخرها لفظ ]الرتاث[ هكذا بني معقوفتني، هي لألقراص املدجمة اليت أصدرها مركز   (146) 
 .  الرتاث للربجميات يف األردن 
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بريوت:  -.2ط -وآخرين.الذهيب؛ حتقيق شعيب األرانؤوط سري أعالم النبالء/  -
 ه . 1405 – 1401مؤسسة الرسالة، 

 كراتشي: قدميي كتب خانه ]الرتاث[  -.السيوطي وآخرونشرح سنن ابن ماجه/  -
  -.2ط -بعناية عبدالفتاح أبو غدة. /شرح السيوطي لسنن النسائي -

 .]الرتاث[ ه  1406، اإلسًلمية حلب: مكتب املطبوعات 

بريوت: دار إحياء الرتاث،   -.2ط -.شرح النووي على صحيح مسلم -
 ه  ]الرتاث[. 1392

 = اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان.   صحيح ابن حبان -
الرايض :  -. 2ط -حتقيق حممد مصطفى األعظمي. /صحيح ابن خزية -

 ه .1401شركة الطباعة العربية السعودية احملدودة، 
: بريوت؛ دمشق -.3ط -حتقيق مصطفى ديب البغا. /البخاريصحيح  -

 ه  ]الرتاث[. 1407دار ابن كثري: دار اليمامة،  
-.3ط -حممد انصر الدين األلباين. /صحيح اجلامع الصغري وزايدته -

 ه .1410بريوت: املكتب اإلسًلمي، 
 ه .1416بريوت: دار ابن حزم،  -صحيح مسلم. -
 -حممد مشس احلق العظيم آابدي. /داود عون املعبود شرح سنن أّب  -

 ه  ]الرتاث[. 1415تب العلمية، بريوت: دار الك -.2ط
بريوت: دار  -ابن حجر العسقًلين.فتح الباري: شرح صحيح البخاري/  -

 ه  ]الرتاث[.1379املعرفة، 
احلاكم النيسابوري، حتقيق مصطفى عبدالقادر  /املستدرك على الصحيحني -

 ه  ]الرتاث[.1411ب العلمية، بريوت: دار الكت -.عطا
دمشق: دار املأمون   -يق حسني سليم أسد. حتق / مسند أّب يعلى املوصلي -

 ه  ]الرتاث[.1404للرتاث، 
 القاهرة: مؤسسة قرطبة ]الرتاث[. -.مسند أمحد بن حنبل -



132 
 

ابن األثري؛ حتقيق طاهر أمحد الزاوي،   / النهاية يف غريب احلديث واَلثر  -
 ه  ]الرتاث[.1399بريوت: دار الفكر،  -الطناحي.حممود 
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